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 إهداء  
 

 

 إلى:

 في كل خير، يأمرني به ويدفعني إليه. أماميالذي كان 

 إلى الذي كان ينهاني عن عمل كل شٍر ويحول بيني وبينه.

 غمرني بحبه.الذي إلى روح والدي الطاهرة 

 وعجل في شفائها. إلى أمي الغالية أمد هللا في عمرها

 .وأوالدي ُقرة عيني الغالية يتدربي زوج ةرفيقإلى 

 .ــ تلميذًا وفياً  من علمني حرفًا فصرُت له ــ بعلمهإلى أساتذتي، وكل 

 عن المعرفة بين ثنايا هذه الوريقات،،،الباحثين إلى كل 

 إلى شهداِئنا األبرار الذين أناروا لنا طريق العز والكرامة.

 المتواضع...البحث  هذا يهدأُ 
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   وتقدير شكر  
 

 

الحمد هلل رب العالمين، حمدا كثيرًا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم 
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اس مل من مل يشكر الن﴿حيث قال:  صلى اهلل عليه وسلم لق الهادي البشير، وعماًل بسنتهتأسيًا بخ  

 .﴾يشكر اهلل

اسماعيل  خليل :الدكتور البحث ألستاذي المشرف على هذا ي أتوجه بجميل شكري، وخالص دعائيفإنن
رشادي في  ماضي، ني أتوجه بوافر امتناني لو ، هذا البحثعلى ما كان له من فضل في توجيهي وا  ه ا 

ساتذتي ألتقدم بوافر المحبة وخالص الشكر أأن  يالشيء الكثير، وال يفوتن من العناية حيث أوالني
درداح : ، والدكتورمناقشاً داخلياً  المدهون إبراهيم محمدكل من الدكتور:  األفاضل أعضاء لجنة المناقشة

وال أنسى أن أتقدم أيضًا بالشكر الجزيل ألعضاء مجلس إدارة أكاديمية  مناقشًا خارجيًا، الشاعرحسن 
هم كل ل اً الطالب األعزاء متمني يخوانإلى إ ي وخالص دعائيتوجه بجميل شكر اإلدارة والسياسة، كما وأ

رأي، ، وجميل الن مد يد العون إلي، وتقدم بحسن النصحأن أتقدم إلى كل م   يسعني إالخير، كذلك ال 
 على ما هو عليه. الدراسة إلخراج هذه

 أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا 

  



 خ
 

 الملخص

ين في الوظيفي من وجهة نظر العامل باالغترابقته يهدف البحث للتعرف إلى رأس المال الفكري وعال     
وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا 

 ( موظفاً وموظفة858وبلغ حجم المجتمع ) الغرض، واستخدم قائمة االستقصاء كأداة رئيسة لجمع البيانات،
(%، واستخدم 888( استبانة بنسبة استرداد )858وتم الحصول على )، فيةأصحاب الوظائف اإلشرا من

( spssالباحث أسلوب الحصر الشامل في جمع البيانات، كما تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )
 .كرزمة إحصائية إلدخال ومعالجة البيانات واختبار الفرضيات

 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
توافر رأس المال الفكري في وزارتي العمل  ىموافقة أفراد عينة الدراسة على مستو  بلغت درجة (8)

 والشئون االجتماعية درجة متوسطة.
 توافر الشعور باالغتراب الوظيفي في وزارتي ىبلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على مستو  (5)

 العمل والشئون االجتماعية درجة متوسطة
لة إحصائية بين مكونات رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي وجود عالقة عكسية ذات دال  (4)

 للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.
ات متغير لاال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة أفراد الدراسة تعزى إلى  (3)

لمؤهل العلمي( بينما توجد فروق تعزى الديموغرافية )العمر، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، ا
 لمتغير الجنس، وذلك لصالح اإلناث.

 :أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة 
ضرورة التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد التي  (8)

 ، وذلك من خالل:تمتلكها الوزارة، والحفاظ عليه وتطويره بشكل مستمر
  ص الوزارة على تبني ممارسات حقيقية نحو توفير البيئة المالئمة لإلبداع واالبتكار.أن تحر 
  ،أن تتخذ الوزارة إجراءات فاعلة كي تتضمن الهياكل التنظيمية برامج وأسس لنظام الحوافز والترقيات

 وتحقيق االنسجام بين الهياكل التنظيمية والعمليات الداخلية وتطويرها باستمرار.
  الوزارة إلى حوسبة إجراءاتها وعملياتها المختلفة لتطوير وتحسين األداء، وتحديث نظم أن تسعى

 قواعد البيانات والمعلومات باستمرار.
االهتمام باإلطار المقترح الذي قدمه الباحث، وخطة العمل لتنفيذ خطوات اإلطار المقترح القائم  (5)

الوظيفي في وزارتي العمل والشئون على استخدام رأس المال الفكري للحد من درجة االغتراب 
 االجتماعية.
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Abstract 
The research aims to identify the intellectual capital and its relationship 

to career alienation  from the perspective of workers in the Ministries of Labor 

and Social Affairs in the Gaza Strip. The researcher has used the descriptive 

analytical method for this purpose, and the use of the list of the survey as a tool 

head of the data collection. The community size has reached (120) employees 

and employee owners of jobs supervisory, were obtained (120) by identifying 

recovery (100%). The researcher used comprehensive inventory method of data 

collection, He also used  astatistical analysis program (SPSS) as a package for 

statistical data entry and processing and testing hypotheses.  

 The most important findings of the study:  

1. The degree to approval study sample has amounted at the level of 

intellectual capital available in the Ministries of Labor and Social Affairs 

medium degree.  

2. The degree has amounted to approval study sample the level of availability 

career feeling of alienation in the Ministries of Labor and Social Affairs 

medium degree. 

3. There is a statistically significant inverse relationship between intellectual 

capital components career and alienation of workers in the Ministries of 

Labor and Social Affairs in Gaza Strip.  

4. There are no statistically significant differences between the mean estimate 

study sample about this area that is attributable to demographic variables 

(age, job title, years of service, educational qualification), while There are 

some differences related to gender, in favor of females.  

The most important recommendations made by the study: 

1. The need to deal with the intellectual capital as a key and strategic resource 

of the resources owned by the ministry, and maintain and develop 

continuously, through:  

- The ministry is keen to adopt a real practices towards providing an 

ministry Should take effective measures to include programs and 

foundations  

- appropriate environment for creativity and innovation. · That the for a 

system of incentives and promotions organizational structures, and to 

achieve harmony between the internal organizational structures, 

processes, and continuously developed.  

- The ministry is should seek to computerize various procedures and 

operations to develop and improve performance, and update databases 

and information systems constantly.  

2. The interest in the proposed framework presented by the researcher, and a 

plan of action for the implementation steps proposed framework based on 

the use of intellectual capital to reduce the degree of job alienation in the 

Ministries of Labor and Social Affairs. 
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(1.22) 
لكل فقرة من   (.Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

فقرات مجال )مكونات رأس المال الفكري( التي يمكن أن تسهم 
 بالحد األدنى من االغتراب الوظيفي

221 

(1.21) 
راب معامل االرتباط بين مكونات رأس المال الفكري واالغت

 ون االجتماعية فيئالوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والش
 قطاع غزة

228 

(1.21) 
بين مكونات رأس المال البشري واالغتراب معامل االرتباط 

 الوظيفي للعاملين
 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة

111 

(1.21) 
غتراب واال الهيكليبين مكونات رأس المال معامل االرتباط 

 الوظيفي للعاملين
 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة

111 

(1.28) 
واالغتراب  العالقاتيبين مكونات رأس المال معامل االرتباط 

 الوظيفي للعاملين
 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة

111 

 111 لعينتين مستقلتين ـ الجنس Tنتائج اختبار  (1.23)
 121 نتائج اختبار التباين األحادي ـ العمر (1.28)
 122 نتائج اختبار التباين األحادي ـ المسمى الوظيفي (1.24)



 ف
 

 

  

 121 الخدمةنتائج اختبار "التباين األحادي" ـ عدد سنوات  (1.20)
 121 لعينتين مستقلتين ـ المؤهل العلمي Tنتائج اختبار  (1.19)
 111 راحل تطبيق اإلطار المقترحخطة عمل زمنية لم (1.12)



 ق
 

 فهرس األشكال

 

  

 الصفحة الموضـــــــــــــوع رقم الشكل
 4 نموذج الدراسة (2.2)
 Stewart 24مكونات رأس المال الفكري لدى  (1.2)
 Sveiby 20 مكونات رأس المال الفكري لدى (1.1)
 Sullivan 19مكونات رأس المال الفكري عند  (1.1)
 Edvinson-Skandia 12نات رأس المال الفكري عند مكو  (1.1)
 ASTD 11مكونات رأس المال الفكري عند  (1.8)
 49 الفجوة البحثية (1.3)
 219 المراحل الرئيسية لإلطار المقترح لتنفيذ توصيات الدراسة (1.8)



 ك
 

 

 فهرس المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الصفحة الموضـــــــــــــوع رقم الملحق
 211 سماء السادة المحكمين ألداة الدراسة )االستبانة(قائمة أ (2ملحق رقم )
 211 االستبانة النهائية (1ملحق رقم )



1 
 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة 
 

     .مقدمة 

 مشكلة الدراسة. 2.2

 أهداف الدراسة. 1.2

 أهمية الدراسة. 1.2

 متغيرات الدراسة. 1.2

 فرضيات الدراسة. 8.2

 مصطلحات الدراسة. 3.2

 اسة.حدود الدر  8.2

 هيكل الدراسة. 4.2

 

 

  



2 
 

 مقدمة:

 توالمجاال األعمال كافة في ومستمرة متواصلة تغيرات الحديث العصر في المنظمات تعيش
 البحثية دراساتال من عديد والثقافية، لذلك فقد اهتمت والسياسية واالجتماعية االقتصادية منها المختلفة

ومصطلحات وأدوات إدارية جديدة يمكنها ان تساهم مفاهيم  بدراسة وتحليل األخيرة ونةاآل في العالم في
 في نجاح المنظمة واستمرارية عملها بكفاءة وفاعلية، ومن هذه الوسائل واألدوات إدارة رأس المال الفكري

ات ومكون متعددة أبعاد تحت الحكومية، وغير الحكومية والمنظمات والمدارس والجامعات المصانع في
  التنظيمية للمنظمة. األهداف يقتحقب متعلقة جديدة وتحديات

حيث إن رأس المال الفكري يمثل القوة التي يمكن من خاللها المساهمة في وضع الخطط واتخاذ 
القرارات التي قد تؤثر على مستقبل المنظمة وتحسين األداء وتحدث تغييرًا هاماً يواكب التغيرات المستمرة 

ي نمو وتطور المنظمات، لذلك أصبحت المنظمات تسعى الحادثة في كافة مجاالت الحياة، مما يساعد ف
 (. 5888لتوفير وامتالك ذلك المورد الهام )ياسين، 

، فبعد أن كانت تركز على الجانب المختلفة تغيرت أساليب تطوير األداء في المنظماتكما 
تركز  ساليبالتنظيمي أو المادي، األمر الذي كان يفقدها روحها أو طابعها اإلنساني، أصبحت تلك األ

على الجانب اإلنساني بمفهومه العملي وما يتضمنه من عناصر القيادة الفاعلة وتمكين العاملين واالهتمام 
 ).5888برأس المال الفكري )عارف، 

كما أن رأس المال الفكري يتمثل في القدرات المتميزة المتواجدة لدى بعض العاملين، والتي في 
روا أفكارًا جديدة، أو يطو  لخبرات والمعرفة المتميزة يمكن أن يقدموا أفكاراً ضوء امتالكهم لهذه القدرات وا

 (.5884قديمة تسهم في تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة )المفرجي وصالح، 

وحيث إن االغتراب الوظيفي يشير لشعور الفرد بعدم القدرة على إيجاد األنشطة المكافئة ذاتيًا، 
ات العمل الذي يمتهنه، سواء على مستوى القرار الوظيفي، أو مستوى ومدى قدرته على التأثير في مجري
 يعمل فيها، فاإلنسان ال يستمد الكثير من العزاء والرضا واالكتفاء التياألحداث الناتجة عنه في المنظمة 

الذاتي من نشاطاته، ويفقد صلته بذاته الحقيقية ويصبح مع الزمن مجموعة من األدوار والسلع واألقنعة، 



1 
 

وال يتمكن من أن يشعر بذاته ووجوده، وعلى هذا األساس اعتبر الفرد الذي يشعر بضآلة الفرص أمامه 
 للتأثير على هذه العملية في المجتمع بأنه مغترب وظيفيًا.

لذا يعد االغتراب الوظيفي مؤشرًا ذا طابع خطير ودلياًل على مرور المنظمة بأزمة حقيقية قد تدفع 
ثارها السلبية على أداء العاملين، لذلك يجب عالجها أو الحد لفشل؛ وذلك نتيجة آلى االنحدار وابها إل

 من خطورتها.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي فإن العالقة تتمثل في أن االغتراب 

ف هو ألن الموظالوظيفي يشير إلى ضعف الصلة بين الموظف والمجتمع المحيط به داخل المنظمة، و 
مال فكري قوي ومتميز، وألن الموظف هو من يمتلك  المحور األساس والرئيس في امتالك المنظمة رأس

المعرفة والمهارة والخبرة وهو من يستخدمها في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف المنظمة، وألن الموظف هو 
مام بمكونات ن عدم االهتإة، بالتالي فالذي من أجله تصاغ السياسات واإلجراءات وتبنى الهياكل التنظيمي

ر ( من األسباب التي تؤدي بالموظف للشعو العالقاتيرأس المال الفكري للمنظمة )البشري، والهيكلي، 
 ها.   يفباالغتراب الوظيفي وشعوره بالعزلة وفقدان الهدف وضعف االنتماء للمنظمة التي يعمل 

مكانية تأثيره في وفي ضوء ما سبق ونظرًا ألهمية وحيوية هذا ال موضوع في بيئة اإلدارة واألعمال وا 
الواقع الحالي لوزارات السلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص وزارتي العمل والشئون االجتماعية 
ا مباعتبارهما الركيزة األساسية من ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية الخدماتية والتي يرتبط عمله

يان إلى ن تسعيا على تقديم الخدمات للفرد والمجتمع، حيث إن الوزارتمرتهبشكل مباشر في مدى قد
اإلسهام الفاعل في تنمية القطاع االجتماعي الحكومي وخفض معدل الفقر والبطالة في المجتمع 
الفلسطيني من خالل تنظيم سياسات التشغيل والتدريب وتنظيم التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل 

وتقديم خدمات نوعية في مجال القوى العاملة ضمن آليات منهجية تهدف إلى تطوير قدرات  في فلسطين،
العمالة للوصول إلى تشغيل ذاتي من خالل برامج التدريب المهني وتحقيق األمن والحماية االجتماعية 

شة وأسر ممن خالل توفير الضمان االجتماعي الشامل وتنظيم المساعدات التموينية لألسر الفقيرة والمه
 .واإلعفاءات الجامعيةتأمين الصحي الشهداء واألسرى والجرحى، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الـ

 فإن هذه الدراسة تعتبر خطوة متواضعة لمعرفة طبيعة العالقة بين رأس المال الفكري واالغتراب
 الوظيفي لدى العاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة .
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 مشكلة الدراسة:  8.8
يواجه الموظفون في القطاع الحكومي الكثير من ضغوط العمل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى الشعور 

 وعدم االلتزام باالنتماء للعمل، وهذا ما أكدت بفقدان المعنى والهدف للوظيفة، إضافة إلى فقدان الذات،
 لعام، حيث أوصت دراسةعليه بعض الدراسات التي طبقت على بعض مؤسسات القطاع ا

( إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تبحث في كيفية الحد من 5888)أبو سلطان،
ود، ثاره حال ظهوره، كما أوصت دراسة )أبو مسعآظاهرة االغتراب الوظيفي لدى العاملين، وكيفية تقليل 

ثر على اندماج الموظفين الحكوميين في هتمام بالعوامل التي من الممكن أن تؤ إلى ضرورة اال( 5888
عملهم، وتحقيق مستويات من التوازن بين مخرجاتهم وواقع عملهم، والحد من حاالت القلق والكآبة والعزلة 

نية الفلسطينية، طالنفسية، وضرورة القيام بدراسات وبحوث تتعلق بتلك الجوانب في مؤسسات السلطة الو 
( بضرورة اهتمام اإلدارة العليا 5882أوصت دراسة )أبو غنيمة، وغيرها من المؤسسات األخرى، كما 

بالوزارات الفلسطينية بقطاع غزة بتعزيز المفاهيم اإلدارية لدى العاملين المرتبطة بأعمالهم، واالهتمام 
بالحد من الضغوط التي يتعرضون لها واآلثار السلبية الناتجة عنها، والعمل على دراسة أهم العوامل 

 الممكن أن تحد من تلك المشكالت باستمرار. التي من 

 وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث أنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التالي:

ما هي العالقة بين رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي من وجهة نظر العاملين في وزارتي  -
 العمل والشئون االجتماعية؟.

 ؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع من هذا الس

 ما مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة؟ -
 ما هو مستوى االغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة؟ -
الشئون و  الغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العملهل يوجد عالقة بين رأس المال البشري وا -

 ؟االجتماعية في قطاع غزة
هل يوجد عالقة بين رأس المال الهيكلي واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون  -

 االجتماعية في قطاع غزة؟
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الشئون تي العمل و واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزار  العالقاتيهل يوجد عالقة بين رأس المال  -
 االجتماعية في قطاع غزة؟

ري لفكهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العاملين حول رأس المال ا -
 وعالقته باالغتراب الوظيفي تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية؟

 ؟وظيفيالحد من ظاهرة االغتراب ال ما هي أهم مكونات رأس المال الفكري التي تساهم في -

 أهداف الدراسة: 5.8
التعرف على مدى توفر مكونات رأس المال الفكري في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع  .8

 غزة.
 التعرف على مستوى االغتراب الوظيفي في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة. .5
تماعية في وزارتي العمل والشئون االجالكشف عن العالقة بين رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي  .4

 في قطاع غزة.
تحديد الفروق بين متوسطات استجابات العاملين حول رأس المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي  .3

 وفقًا للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
 إبراز أهم مكونات رأس المال الفكري التي تساهم في الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي. .2

 يم إطار مقترح لتنفيذ التوصيات والنتائج التي توصل إليها الباحث.تقد .6

 أهمية الدراسة: 1.2

 يستمد هذا البحث أهميته من خالل ما يلي: 

 األهمية العلمية: 2.1.2

 اإلدارة قلح في والهامة الحديثة المفاهيم واالغتراب الوظيفي من رأس المال الفكري مفهوم يعتبر .8
 دقيق بشكل استخدم ما إذا وخاصة المعاصرة األعمال منظمات ئةفي بي واألعمال والسلوك التنظيمي

 .إلى حقل المعرفة والعلم إضافة وفاعل، باعتبارهما
 من البحث هذا أن له تبين بالبحث والمتعلقة المختلفة المصادر على الباحث إطالع خالل من .5

فكري واالغتراب رأس المال ال بين جمعت التي غزة محافظات في األولى الميدانية المحاوالت
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 يف االغتراب الوظيفي من الحد في عالقة رأس المال الفكري على التعرف واستهدفت الوظيفي،
 .غزة بقطاع الحكومية الوزارات

 طرح كوني وقد الدراسات، هذه لمثل الحتياجها نظراً  العربية المكتبة ثراءإيساهم هذا البحث في  .4
 .المجال هذا يف مستقبلية لدراسات بداية الموضوع هذا مثل
 األهمية التطبيقية: 2.1.1

كري الفوزارتي العمل والشئون االجتماعية بالمعلومات الالزمة حول مدى توافر رأس المال  تزويد .8
 في للعاملين فيهما.وعالقته باالغتراب الوظي

 في لقصورا جوانب على التعرف االجتماعية والشئون العمل وزارتا تستطيع الدراسة نتائج من خالل .5
 .املعامليه الوظيفي االغتراب ومستوى لديها، رأس المال الفكري وأبعاد مكونات وافرت مدى

في المنظومة  نميةالت تحقيق في الفلسطينية الوزارات تظهر األهمية التطبيقية في الدور الذي تلعبه .4
 ميزمت فكري مال رأس وذلك من خالل تكوين السليمة االجتماعية التنشئةتحقيق و االجتماعية 

 ككل. الفلسطيني المجتمع مستوى على متميز معرفي وحقل تدامومس
إن الحد من عملية االغتراب الوظيفي في وزارتي العمل والشئون االجتماعية والوزارات الحكومية   .3

 األخرى في قطاع غزة يسهم في تعزيز روح االنتماء للعمل واإلخالص والتفاني في إتقانه.
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 متغيرات الدراسة: 1.2

 مستقلة:المتغيرات ال 8.2.2
 بعاد رأس المال الفكريأ (Stewart, 1999 :) 
 رأس المال البشري. .8
 رأس المال الهيكلي. .5
 .العالقاتيرأس المال  .4

 المتغيرات التابعة: 8.2.1
 .االغتراب الوظيفي 

 

 المتغيرات الديموغرافية : 8.2.1
 .الجنس 
 .العمر 
 .المسمى الوظيفي 
 .سنوات الخدمة 
 .المؤهل العلمي 
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 اسة:( نموذج الدر 2.2رقم ) شكل
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 فرضيات الدراسة: 8.2

( بين رأس المال الفكري واالغتراب a≤ 1011ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.

 ات الفرعية التالية:ويشتق منها الفرضي

بين رأس المال البشري (  a≤ 8.82)  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.

بين رأس المال الهيكلي ( a≤ 8.82) ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .اب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزةواالغتر 

 العالقاتيبين رأس المال ( a≤ 8.82) ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة

بين متوسطات استجابات (  a≤ 9.98) مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  .1
العاملين حول رأس المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي لدى العاملين في وزارتي العمل 

 والشئون االجتماعية في قطاع غزة " يعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية.
 :ويشتق منه الفرضيات الفرعية التالية

بين متوسطات استجابات (  a≤ 8.82) إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة   -
 .العاملين يعزى إلى الجنس

بين متوسطات استجابات (  a≤ 8.82) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .العمرالعاملين يعزى إلى 

بين متوسطات استجابات (  a≤ 8.82) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى –
 .ين يعزى إلى المسمى الوظيفيالعامل

بين متوسطات استجابات العاملين ( a≤ 8.82) ال توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى –
 .يعزى إلى سنوات الخدمة

بين متوسطات استجابات (  a≤ 8.82) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .العاملين يعزى إلى المؤهل العلمي
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 ة:مصطلحات الدراس 3.2

 رأس المال الفكري: .2

المقدرة العقلية على توليد األفكار الجديدة والمناسبة والقابلة للتنفيذ، والتي تتمتع بمستوى عالي من الجودة، 
وتمتلك القدرة على تحقيق التكامل والتناغم بين مكونات مختلفة للوصول إلى األهداف المنشودة  )عارف، 

5888 :41.) 

 االغتراب: .1

بالعزلة وعدم االنتماء ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من الضغوط النفسية، هو شعور الفرد 
 والتعرض للضعف واالنهيار بتأثير العمليات الثقافية واالجتماعية التي تتم داخل المجتمع

 (.85 :5883) زهران، 

 االغتراب الوظيفي: .1

نى يث يصبح عمله أقل معنى، وينخفض المعشعور الفرد بالوحدة والتفكك وعدم االنتماء للوظيفة، بح
االجتماعي للوظيفة لديه ويتملكه التفكير المتسلط، أي تتسلط مشكلة أو أكثر على عقل الفرد )منشورات 

 (.463 :5882جامعة القدس المفتوحة، 

 حدود الدراسة: 8.2

 وزارتا العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.الحد المكاني:  -
 م.5882طبيق الدراسة في عام تم تالحد الزماني:  -

 التعرف على طبيعة العالقة بين رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي.الحد الموضوعي:  -
 شرافية في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.العاملون بالوظائف اإلالحد البشري:  -
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 هيكل الدراسة:
 الفصول على النحو التالي: تقسمحيث من ستة فصول رئيسة،  دراسةتكون الت

 :لبحثالفصل األول: اإلطار العام ل -
ويشـــتمل هذا الفصـــل على مقدمة البحث والتي تعبر عن عنوان البحث وأهميته، ومشـــكلة الدراســـة 

متغيرات و ، دراســـــةللاألهمية العلمية والتطبيقية و ، دراســـــةأهداف الو معبرًا عنها بمجموعة من التســـــاؤالت، 
 . دراسةوهيكل ال دراسة،الدراسة، وحدود الدراسة ، ومصطلحات ال تضيافر و ،  دراسةال
 ر النظري للدراسة:اإلطا :نيالفصل الثا -

ويشتمل هذ المبحث على ثالثة مباحث أساسية تتناول الموضوعات التي يتضمنها عنوان الدراسة وهي 
 على النحو التالي:

 رأس المال الفكري. المبحث األول: .1
 غتراب الوظيفي.اال المبحث الثاني: .2

 واقع وزارتي العمل والشئون االجتماعية. المبحث الثالث: .3
 :دراسةعلى موضوع ال ت: الدراسات والبحوث السابقة التي ركز لثالفصل الثا -

ويتضـــــمن هذا الفصـــــل مجموعة الدراســـــات والبحوث التي تناولت موضـــــوع البحث بكافة عناصـــــره 
تعقيب تين رئيســــيتين والعمجمو لدراســــات والبحوث إلى بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر، وتم تقســــيم هذه ا

  عليهما ومكونات الفصل هي:
 .رأس المال الفكري. مجموعة الدراسات التي ركزت على 1 
 .االغتراب الوظيفي. مجموعة الدراسات التي ركزت على 2 
 .التعقيب على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية. 3 
 :واإلجراءات الطريقة: رابعالفصل ال -

انات وأســــاليب جمع البي وأســــلوب البحثويتناول هذا الفصــــل منهجية الدراســــة التي تم اســــتخدامها 
وصــــدق وثبات االســــتبانة، واألســــاليب اإلحصــــائية المســــتخدمة في  وأداة البحث ،بحثومجتمع وعينة ال

 .واختبار صحة فروض البحثالدراسة. 
 الفرضيات ومناقشتها: تحليل البيانات واختبار: خامسالفصل ال -

ويتناول هذا الفصــل الوصــف اإلحصــائي لعينة البحث وفق العوامل الشــخصــية والوظيفية، وتحليل 
 فقرات االستبانة، واختبار صحة الفرضيات. 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات:  -
ت الخاصــة اهم التوصــيأ يتناول هذا الفصــل النتائج التي توصــل إليها الباحث في ضــوء دراســته، و و 

 سات مستقبلية تجري في المستقبل. بالدراسة وأبعادها، مشتملة على بعض المقترحات لدرا
 ومجموعة المالحق التي اســـــــتخدمها ،ومن ثم يختتم البحث بقائمة المراجع التي اســـــــتعان بها الباحث -

 الباحث في دراسته.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 
 يرأس المال الفكر  ث األول:ـالمبح

 االغتراب الوظيفي المبحث الثاني:

 تا العمل والشئون االجتماعيةار وز  المبحث الثالث: 
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 المبحث األول

 رأس المال الفكري

 

    مقدمة. 

 مفهوم رأس المال الفكري.   2.2.1

 مكونات رأس المال الفكري.   1.2.1

 نماذج مكونات رأس المال الفكري.   1.2.1

 سمات وخصائص رأس المال الفكري.   1.2.1

 رأس المال الفكري. أهمية   8.2.1

 .طرق قياس رأس المال الفكري  3.2.1
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 المبحث األول

 رأس المال الفكري
 :مقدمة

 متطلبات نجاحها وبقائها في بيئة األعمال،حد أ المعاصرة السائد في المنظمات رأس المال الفكريعد ي
 هتماماالن إمات األخرى، لذا فالذي تتميز به المنظمة عن غيرها من المنظ لمناخ التنظيميعلى اومؤشراً 

تنظيمية ولية ئشكل مسي (والعالقاتي ومكونات المختلفة )البشري، والهيكلي، بأبعاده برأس المال الفكري
أن ينعكس بنتائج ملموسة على جهود المنظمة  ، والذي من شأنهاجتماعية وأخالقية تتحملها المنظماتو 

 ري متميزمال فك في بناء رأسفنجاح المنظمة  ،البيئيةمن حيث النمو واالزدهار والتكيف للمتطلبات 
وكلما  ًا،ونوع اً ن يساعدها في إطالق طاقات أفرادها العاملين تحقيقًا لهدف زيادة اإلنتاجية كم  أيمكن 
في عالم فيه  بهاتكون النتيجة نجاحات متواصلة لذلك البناء وضع البرامج الكفيلة  ت المنظماتاستطاع

وبناًء على ما تقدم سوف يقوم الباحث في هذا المبحث بتناول الموضوعات  ،رء الكثيمن التنافس الشي
 التالية:

 مفهوم رأس المال الفكري. 8.8.5
 مكونات رأس المال الفكري. 5.8.5
 نماذج مكونات رأس المال الفكري. 4.8.5
 سمات وخصائص رأس المال الفكري. 3.8.5
 أهمية رأس المال الفكري. 2.8.5
 .يطرق قياس رأس المال الفكر   6.8.5
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 المال الفكري: مفهوم رأس 2.2.1

األدبيات اإلدارية  يعد موضوع رأس المال الفكري من الموضوعات اإلدارية التي طرحتها
ذ التسعينات من القرن الماضي، إ المعاصرة التي برز االهتمام بها من قبل الباحثين في بداية عقد

مال لمفهوم رأس المال والربحية، فلم يعد رأس الالتقليدية  أظهرت األدبيات مواضيع متعددة غيرت النظرة
 (.48: 5882فاألفراد العاملون اليوم هم رأس المال الحقيقي للمنظمات )يوسف،  ذلك المفهوم التقليدي،

 التجارية التكنولوجية والعالمات والمعرفة المنظمة ثقافة في المتمثلة المعرفية ويعرف على أنه " الموارد
عمليات  ناتج فهو وبالتالي ،والخبرة المتراكم والتعليم للعاملين بالمنظمة العملية المعارفو  االختراع وبراءات
 (.4:  2007طويلة لتكوينها " )البنا، زمنية وفترات استثمارات إلى تحتاج ومعقدة متتابعة

كما يعرفه العنزي على أنه " يتمثل بنخبة من العاملين الذين يمتلكون مجموعة من القدرات 
رفية والتنظيمية، تمكنهم قدراتهم من انتاج األفكار الجديدة، وتطوير األفكار القديمة التي تمكن المع

المنظمة من توسيع حصتها السوقية، وتعظيم نقاط قوتها، وتجعلها في موقع قادر على اختيار الفرصة 
 (.885: 5888المناسبة ") العنزي، 

 التي القيمة االقتصادية ذات والخبرات لمهاراتوا والمعلومات المعرفة ويعرف على أنه " مجموع
  (.884 :5882 االقتصادي ")الطائي، والتطور النمو لتحقيق تطبيقها يمكن

 الذهنية، العاملين وقدراتهم لدى المكتسبة والخبرات المتراكمة المعرفة ويعرف على أنه " مقدار
 األهداف بلوغ عن فضالً  اإلبداعي، يرالتفك خالل المنظمة من أهداف بلوغ في استغاللها يمكن والتي

 وهو بالمنظمة، مجاالت األداء شتى في واإلنتاج والتطوير البحوث عمليات وقود الشخصية، وهو
مركزها التنافسي  لتعزيز ساسياأ سبيالً  كانت المنظمة باسم إن سجلت التي واالختراعات االبتكارات مصدر

 (.53 :5883 " )مصطفى،

 الحكمة، الخبرة، االختراع، براءات التعلم، المتراكمة، المنظمة معرفة وعويعرف على أنه " مجم
 (.Foster ، 396 :2005والجدارات " ) ، المهارات،Know-How كيف  -المعرفة قاعدة التجربة،
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 في المعرفة المخزنة موارد عنفضاًل  للعاملين العقلية المقدرة الخبرة، كما يعرف على أنه " المعرفة،
 (.Al-Ali،2003 : 6)الثقافة، والفلسفة"  العمليات، األنظمة، المنظمة، ناتبيا قواعد

( على أنه "مجموعة من الموارد المعلوماتية لألشخاص المتكونة على 5888، )Dalfويعرفه 
هيئة نوعية من المعارف، معارف ظاهرة يسهل التعبير عنها وكتابتها، وبالتالي نقلها إلى اآلخرين بشكل 

رف ضمنية، مبينة على الخبرات الشخصية والقواعد البديهية، التي تستخدم في تطوير وثائق، ومعا
  (.Dalf،5888: 520)المنظمة " 

" مجموعة من العناصر المتكاملة  ن يعرف رأس المال الفكري على أنهأويمكن للباحث 
، ات العاملينات وخبر وقدرات ومهار  والمترابطة التي تتوفر في منظمات األعمال، والتي تتمثل في: معارف

والهياكل التنظيمية والقواعد المعلوماتية للمنظمة، وعالقاتها المختلفة مع األخرين خارجها، وذلك في 
 سبيل خدمة المنظمة وتطورها وتحقيق أهدافها وأهداف العاملين فيها".

 مكونات رأس المال الفكري: 1.2.1

حثين اتفقوا على المكونات األساسية لرأس المال (، أن العديد من البا5885أشار العنزي، وآخرون، )
 (:83: 5885الفكري، إذ يتكون رأس المال الفكري من ثالثة مكونات رئيسية هي )العنزي واخرون، 

 رأس المال البشري:  .8

 تم يوالت في األفراد المتجسدة األخرى والخصائص والمهارات والكفاءات عبارة عن المعرفة وهو
 .المنتجات إنتاج في اتهم واستخدمتحي خالل من اكتسابها

 لك لدى الفطرية والمكتسبة يمثل القدرات (، أنه5883) الدوليون، واالستشاريون الخبراء ويرى اتحاد
 تثمارهااس أحسن إذا األعمال مجاالت لكافة المضافة القيمة االقتصادية زيادة إلى تؤدي والتي عامل فرد
 .(818 :5883 الدوليون، ستشاريونواال الخبراء اتحاد)األصول  باقي مثل

 ديدوالتج  اإلبداع مصدر ألنه كبيرة أهمية ذو رأس المال البشري أن إلى Adkins ،(2006)ويشير 
ن الجديدة، الهندسة إعادة العاملين، وعمليات مهارات تحسين في يسهم فهو االستراتيجي، رأس  جوهر وا 
  (Adkins, 2006: 200) .مطلقة العاملين بصورة ذكاء هو المال البشري
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 رأس المال المنظمي )الهيكلي(: .1

 خالل األخذ من المبادرات السوق وتحريك تطوير متطلبات تلبية على قدرة المنظمة يضم
  التغير مع المتكيفة واألدوات والمفاهيم الجديدة واالعتراف باألفكار الجديدة باالعتبار التوقعات
 (83 :5885)العنزي واخرون، 

 العاملين دعم على أن تساعد يمكن التي التحتية الب نى أن ( إلى5884، ) Tsan and Chang ويشير
 البشرية غير المعرفة مخازن كل يمثل المنظمية، وهو األعمال أداء وبذلك الفكري، لألداء مسعاهم في
وتين الر  االستراتيجيات، العمليات، كتيبات التنظيمية، البيانات، المخططات قواعد مثل المنظمة في

(Tsan and Chang 2003: 3). 

 والهياكل واإلجراءات يشمل النظم أنه إذ ،وشموالً  عمقاً  أكثر نظرة رأس المال الهيكلي إلى النظر ويمكن
 الموعد في الزبائن إلى المنتجات وتسليم النظام اإلنتاجي تحقيق بموجبها يتم التي واالستراتيجيات،

 (.585 :5886 البيئية )سلطان، راتمع المتغي والمواءمة والتوافق المحدد

 رأس المال العالقاتي: .1

 الزبون والمتمثلة برضا ، معهم تتعامل الذين الزبائن مع المؤسسة عالقات من تشتق التي المعرفة هو
 المعول   الموردين من المشتقة والمعرفة ، ومشاركته معه والتعاون وتمكينه بالزبون االحتفاظ ومدى ووالئه
 (.83: 5885األخرى ) العنزي واخرون،  الخارجية صادرالم ومن عليهم

 عن فضالً  باآلخرين، االرتباط على العامل قدرة أنه إلىBurud and Tumdo( ،5883 ،) ويشير 
 المنتجات، حول أكبر بسرعة إيجاد إجابات ثم ومن والعالقات، االتصاالت شبكة دخول على القدرة

حداث الموارد، وتخصيص  .(Burud and Tumdo 2004: 55) المنظمة وخارجداخل  التعاون وا 

 فضالً  والزبائن، وعالقات المجهزين السوق، عالقات على يحتوي (، أنه5885، )Chatzkelويرى 
 مكتفية بمنظمة يعملوا أن إلى بحاجة ليسوا أنهم دراكالمدراء إل ويحتاج .األخرى الخارجية التأثيرات عن
 إنجاز نحو والمجهزين للزبائن شبكتهم من المعرفة ثروة في يدخلوا نأ ذلك يمكنهم من بدالً  لكن ذاتيًا،

 التغذية المنتجات ويعطوا يختبروا أن والمجهزين الزبائن بإمكان المنظمية، وكذلك لألهداف أكثر فاعلية
 وتقديم الستكشاف جديدة نظر أفكار ووجهات واقتراح التنظيمية الممارسات على المستمرة العكسية
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 موقع تطور مدى يكشف وهذا الزبائن، آلراء وتعمل كمتحسسات جدد، زبائن تجذب يدةجد منتجات
 (Chatzkel 2002: 11).التنافسي  المنظمة

ويجد الباحث وبعد اطالعه على الدراسات والبحوث السابقة الخاصة برأس المال الفكري  
الدراسات والبحوث اتفقت  ( بأن معظم تلك5885ومكوناته وعناصره  أنه يتفق مع ما أورده العنزي )

على العناصر والمكونات السابقة لرأس المال الفكري ، ولكن مع وجود اختالف في استخدام وتوظيف 
 تلك المكونات وفق طبيعة البحث والهدف منه ، إضافة إلى اختالف مجال التطبيق في تلك الدراسات.

 نماذج مكونات رأس المال الفكري: 1.2.1

  Stewart, 1999) :)ت ار س ستيو نموذج توما 2.1.2.1

 (:84: 5888)عبيد،  حدد هذا النموذج مكونات رأس المال الفكري في ثالثة مكونات رئيسية

رأس المال البشري: وهو يحظى بأهمية كونه المصدر األساسي لالبتكار والتجديد في المنظمة،  .8
لحلول ت والمعنويات الالزمة، إليجاد اوذلك لما يتمتع به األفراد من المقدرة العقلية والمهارات والخبرا

 العملية المناسبة لمتطلبات وحاجات المستفيدين وتمكين منظماتهم من البقاء والمنافسة.

رأس المال الهيكلي: وهو يتضمن القدرات التنظيمية للمنظمة، التي تلبي طلبات المستفيدين من  .5
لتأليف، ية كنظم المعلومات، وحقوق النشر واخالل نقل المعرفة وتعزيزها في الموجودات الفكرية الهيكل

 وسمعة المؤسسة، وبراءات االختراع، ومقاييس الجودة المراعية لحاجات المستفيدين.

"المستفيدين": ويشمل رضا الزبون، والء الزبون، االحتفاظ بالزبون، تمكين  العالقاتيرأس المال  .4
 (84: 5888الزبون، ومشاركة الزبون. )عبيد، 

 (1.2شكل رقم )

 (Stewart) مكونات رأس المال الفكري لدى

 

 

 Stewart، 1999، 75) )المصدر: 

 العالقاتيرأس المال  رأس المال الهيكلي رأس المال البشري

 رأس المال الفكري
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اعتمد الباحث على مكونات النموذج السابق في بناء االستبانة في بناء فقرات مجال رأس المالي الفكري والتي 
 تتكون من رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس المال العالقاتي.

 :(Sveiby)نموذج سيفيبي  1.1.2.1

 (52: 5884حيث حلل هذا النموذج رأس المال الفكري إلى المكونات التالية: )ميرخان، 

 كفاءة العاملين، وتتضمن تعليمهم وخبراتهم. .8
 التركيب الداخلي )الشكل القانوني، اإلدارة، النظم، ثقافة المنظمة، البرامجيات( .5
 العالقة مع الزبائن، العالقة مع الموردين(التركيب الخارجي )العالمة التجارية،  .4

 (1.1شكل رقم )

 (Sveiby)مكونات رأس المال الفكري لدى 

 

 

 

 

 

 (10: 1991المصدر )ميرخان، 

 :(Sullivan)نموذج سوليفان  1.1.2.1

 هذا النموذج أهمية كبيرة لحل مشكلة الزبائن )المستفيدين(، وأهمية معرفة )كيف تعرف(، أولى
 (How- Know ألنه يراها ذات أهمية بالغة للمنظمة، وقد جاءت مكونات رأس المال الفكري عنده ،)

 كما يلي:

 ) الخبرة، قاعدة معرفة كيف، المهارات، االبتكارات(. رأس المال البشري: .8
 الموجودات الفكرية:  )الوثائق، الرسومات، برمجيات الحاسوب، البيانات، االختراع، العمليات( .5

 كفاءة العاملين

 تعليمهم 
 خبراتهم 

 الترتيب الداخلي
 الشكل القانوني

 اإلداري والنظم 
 فة المنظمةثقا 
 البرامجيات 

 التركيب الداخلي

 العالقات التجارية 
  الزبائنالعالقة مع 
 العالقات مع الموردين 
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فكرية: )براءات االختراع، حقوق النشر والتأليف، العالمات التجارية، أسرار المهنة أو الملكية ال .4
 الصنعة(.

 (1.1شكل رقم )
 (Sullivan)مكونات رأس المال الفكري عند 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Martins, 2003: 15المصدر: )

 

 

 (:(Edvinson-Skandiaسكانديا -نموذج ادفنسون  1.1.2.1

انديا، مؤسسة سك إلى ج تقسيمًا أوضح فيه مكونات رأس المال الفكري، ونسبوضع هذا النموذ
وهو معروف عالميًا بتصنيف سكانديا، وهو يعتمد تقسيم رأس المال الفكري على اعتبار أنه يمثل الجسر 

، نبين القيمة السوقية للسهم، والقيمة الدفترية للموجودات غير الحسية، والقيمة الدفترية تتكون من جزأي
رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس المال الهيكلي يتكون من رأس المال المنظمي، ورأس 

 العالقاتي.المال 

 رأس المال البشري

 الخبرة 
 قاعدة معرفة كيف 
  اتالمهار 
 االبتكار 

 الموجودات الفكرية

 وثائقال 
 الرسومات 
 برامجيات الحاسوب 
 البيانات 
 ختراعاال 
 العمليات 

 الملكية الفردية

 براءات االختراع 
 حقوق النشر والتأليف 
 عالمات التجاريةال 
 أسرار المهنة أو الصنعة 
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 (1.1شكل رقم )

 ((Edvinson-Skandiaمكونات رأس المال الفكري عند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19: 1991المصدر: )ميرخان، 

 

  

 رأس المال المالي رأس المال الفكري

 رأس المال الهيكلي رأس المال البشري

 رأس المال التنظيمي رأس المال العالقاتي

 رأس مال العملية رأس مال اإلبداع
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 (.ASTDألمريكية للتدريب والتطوير )نموذج الجمعية ا 8.1.2.1
قامت الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير بوضع تصنيف لقياس رأس المال الفكري عبر مكوناته، 

 وهي بحسب الجمعية أربعة مكونات أساسية:
 رأس المال البشري: ويتكون من المعارف والمهارات، وكفاءة العاملين في المنظمة. .8
نتاج منتجات رأس المال االبداعي: وي .5 تكون من أجزاء ثالثة وهي )قدرة المنظمة على االبداع، وا 

 جديدة، وتقديم خدمات جديدة(.
مال العمليات: ويتألف من أربعة أجزاء وهي ) عمليات المنظمة، تقنيات المنظمة، نظم  رأس .4

 المعلومات، مقدار االنفاق الفني واإلداري(
نظمة مع الزبائن ويتكون من )العالقات مع الزبائن، مال الزبائن: ويعبر عن قيمة عالقة الم رأس .3

 تلبية حاجات الزبون، فاعلية التسويق، ودعم الزبون(
 (5.2شكل رقم )

 (ASTDمكونات رأس المال الفكري عند )

 
 (01: 1991المصدر: )المفرجي وصالح، 
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 سمات وخصائص رأس المال الفكري: 1.2.1

 (:52: 5880يما يلي )السعيد، تتمثل سمات وخصائص رأس المال الفكري ف

 مال فكري بتوافر مهارات وخبرات عالية ومتنوعة. يتميز األفراد الذين يمثلون رأس .8
 يفضل رأس المال الفكري العمل ضمن الهياكل التنظيمية المرنة. .5
 يتسم رأس المال الفكري باالستقاللية في الفكر والعمل. .4
ذ في المناخ اإلداري الذي يتسم بالالمركزية في اتخايتفاعل رأس المال الفكري بشكل أكثر إيجابية  .3

 القرارات.
 ال يرغب رأس المال الفكري في العمل في التنظيمات التي يسودها المناخ الرسمي الكامل. .2
يميل رأس المال الفكري نحو المبادأة، والسعي المستمر نحو تقديم األفكار والمقترحات االبتكارية  .6

 في بعض األحيان.والتي قد تكون غير مألوفة 
يفضل رأس المال الفكري التعامل مع القضايا التي تتسم بعدم التأكد، ألنها تعتبر مجال خصب  .1

 إلبراز القدرات المتميزة للعاملين.
 أرباح. إلى هاييمثل رأس المال الفكري المعرفة التي يمكن تحول .0
ات مر نحو االستفادة من خبر يحاول رأس المال الفكري االنفتاح على الخبرة من خالل السعي المست .2

 االخرين.
 يتواجد رأس المال الفكري في كافة المستويات اإلدارية ولكن بدرجات متفاوتة.  .88

ويرى الباحث أن توافر الخصائص والسمات السابقة لرأس المال الفكري أصبح يمثل حاجة وضرورة 
الستمرار  ضًا يمثل ضمانًا حقيقياً تها، وأصبح توافرها أياملحة لنجاح المؤسسات باختالف أعمالها ونشاط

 وبقاء المؤسسة في بيئة األعمال والمنافسة.

 

 

 

 
 



24 
 

 أهمية رأس المال الفكري: 8.2.1
 (54: 5886(، أهمية رأس المال الفكري في النقاط التالية: )فرحان والعبادي، 5886)والعبادي،  ذكر فرحان

غير الملموس  الموجود كون األمد البعيد في حللنجا الساعية المنظمات يعد رأس المال الفكري مستقبل .8
في  الفردية والكفاءات والتقنيات الخبرات والتجارب امتالء محسوس بشكل يمثل إذ األكثر أهمية يعد

 .المنظمة
 الفكرية أن الموجودات بسبب وذلك اليوم عالم في األساسي للمنظمة السالح رأس المال الفكري يعد .5

 .للمنظمة البقاء ضمنالتي ت الحصينة القوة تمثل
 مفيدة وقدرة معرفةمن  قدمهي ما تنافسية، نتيجة ميزة بمثابة المنظمة رأس المال الفكري في وجود يعد .4

 .التنافسية الميزة المعرفة لتحقيق تلك استثمار على تلك المنظمة
 المنظمةتمكن  فكرية إسهامات وتقدم متاحة وغير رأس المال الفكري فريدة في المقدمة المعرفة إن .3

 .مثيالتها مع بالمقارنة إنتاجها زيادة من
 أساس المعرفة على تتنافس فالمنظمات التنافسية جوهري للميزة مصدر رأس المال الفكري يعد .2

 إلى متميزة مورد ومعرفة تحويل عملية عن مسئوالً  رأس المال الفكري غدا وبذلك للمعلومات والميزة
 السوق. اقتصادية في قيمة ذات مساهمة

في اآلتي:  تتمثل كبيرة بأهمية (، أن رأس المال الفكري يتمتع5886والزعلوك، ) كما يرى المحياوي
 (.83: 5886)المحياوي والزعلوك، 

 أسرع، بشكل على التعلم العاملين قابلية في تكمن للمنظمة تنافسية ميزة رأس المال الفكري يعد .8
 .لتطوروا البقاء لها تضمن التي الخفية القوة لها ويمثل

 وتعد والممارسة، واستخراجه للوجود عنه، يبحث من إلى يحتاج مدفوناً  كنزاً  رأس المال الفكري يمثل .5
 .العمل على وتحافظ تبني التي العملية لتعزيز القدرات استخراجه أساليب إحدى المعرفة نشر عملية

 على قدرته من خالل اوتطويره والعاملين للمنظمة الثروة توليد مصدراً  رأس المال الفكري يكون .4
 .االختراع براءات تسجيل
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 طرق ومؤشرات قياس رأس المال الفكري: 3.2.1

إن رأس المال الفكري شيء ال يمكن رؤيته أو لمسه إال أنه يجعلك غنيًا، وعلى الرغم من صعوبة قياس 
 (52: 5880رأس المال الفكري، سوف يتم استعراض بعض الطرق في هذا المجال. )السعيد، 

 (.Tobins Equation)معادلة توبين  :ىالطريقة األول 2.3.2.1

 تكلفة اإلحالل كما يتضح مما يلي: إلى حيث تعتمد هذه الطريقة على مؤشر القيمة السوقية

 / تكلفة اإلحالل ألصول المنظمة. القيمة السوقية إلى تكلفة اإلحالل= القيمة السوقية للمنظمة

حيح" فهذا مؤشر على حقيق المنظمة ألرباح نتيجة استثماراتها في فإن كان الناتج أكبر من "واحد ص
رأس المال الفكري، وتساهم هذه المعادلة في قياس مدى كفاءة وفاعلية السياسات اإلدارية المطبقة في 
المنظمة؛ وذلك من خالل تحديد مقدار التغير في هذه النسبة من سنة ألخرى، كما أن هذه المعادلة 

العائد على رأس المال الفكري، إال  أنها ال تقدم مؤشرًا واضحًا لقياس وتقييم األصول تساهم في قياس 
 الفكرية في المنظمة.

 (.Economic Value Addedطريقة القيمة االقتصادية المضافة )  الطريقة الثانية: 1.3.2.1

 وتعتمد هذه الطريقة على المؤشر التالي:

وبة على تكلفة التمويل محس –يات مخصومًا منه الفوائد = صافي دخل العمل قتصادية المضافةالقيمة اال
 إلجمالي األموال المستثمرة. المرجحأساس المتوسط 

اذا كان الناتج موجبًا فهذا يدل على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة وأن المنظمة تحقق أرباح أكبر مما 
كها المال الفكري التي تمتل هو متوقع لها، األمر الذي يعكس االستخدام األمثل لعناصر ومكونات رأس

المنظمة، وتعتبر طريقة القيمة المضافة من أوسع الطرق انتشاراً في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، 
 حيث تعتبر من أهم مقاييس األداء في منظمات العمل الحديثة في الدول المتقدمة.
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 (.Book Value –Market- to) دفتريةالطريقة الثالثة: طريقة القيمة السوقية مقابل القيمة ال 1.3.2.1

 القيمة الدفترية –رأس المال الفكري = القيمة السوقية للمنظمة 

حيث تقوم هذه الطريقة على قياس رأس المال الفكري على أساس طرح صافي قيمة األصول الملموسة 
يمة السوقية قياس القوالمالية المسجلة في دفاتر المنظمة من القيمة السوقية لصافي أصول المنظمة، ويتم 

لمنظمات األعمال من خالل متوسط القيمة السوقية للسهم خالل مدى زمني معين مضروبًا في عدد 
األسهم التي يتكون منها رأس المال المدفوع، ويتم حساب متوسط القيمة السوقية للسهم عن طريق قسمة 

 زمنية.لنفس األسهم خالل نفس الفترة القيمة التداول لألسهم خالل فترة زمنية معينة على كمية التداول 

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة في قياس رأس المال الفكري تتسم بالبساطة وسهولة التطبيق، إال  أنها 
ال تمثل مقياس دقيق لتحديد قيمة األصول الفكرية للمنظمة ألن تزايد القيمة السوقية في المنظمة يكون 

انخفاض معدالت الفائدة وليس لرأس المال الفكري وكفاءة استثماراته  النمو االقتصادي أو إلى راجعاً 
 .(52: 5880 السعيد،)

 (.Buren & Hark) الطريقة الرابعة: 1.3.2.1

تقييم مخزون رأس المال الفكري في المنظمة وتحديد قيمة العوائد الناتجة عن  إلى وتهدف هذه الطريقة
 ل هذه الطريقة على أربعة إجراءات أساسية هي:تقديم سلع وخدمات ابتكارية مميزة، وتستم

 (434: 5882)العنزي، صالح، 

 تحديد عدد براءات االختراع. .8
 عدد العاملين من حملة الشهادات األكاديمية والمهنية. .5
 تشخيص مكونات رأس المال الفكري وتقييم مدى مساهمتها في إنتاجية المنظمة. .4
 تثمار في األصول المعنوية غير الملموسة.تقييم الفاعلية، من خالل العائد على االس .3

وعلى الرغم من أن طريقة تقييم المخزون الفكري للمنظمة تلقى رواجًا لدى العديد من المنظمات خاصة 
المنظمات القائمة على المعرفة، إال أن وجود العديد من العناصر الفكرية التي يصعب قياسها بمقاييس 

ات في تطبيق هذه الطريقة وفي تحديد القيمة الحقيقية لرأس صعوب إلى ضمن هذا المخزون قد يؤدي
 المال الفكري. 
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 (.Balanced Scorecard) الطريقة الخامسة: نموذج القياس المتوازن لألداء 8.3.2.1

هو أحد النماذج المقترحة لتقييم رأس المال الفكري، ويقوم على إحداث التوازن بين كل من: المقاييس 
ستراتيجية، واألهداف التكتيكة، المقاييس الخارجية مالية لألداء، األهداف االغير ال المالية، والمقاييس

 للعمالء، المقاييس الداخلية للعمليات، واألصول المادية والمعنوية.

ترابطة مجموعة م إلى كما أن نموذج القياس المتوازن لألداء يعتمد على ترجمة رؤية واستراتيجية المنظمة
تعلق بأربعة مجاالت يفترض وجود عالقة سببية بينها وبين األداء المالي، من مقاييس األداء التي ت

 العالقة مع العمالء، عمليات التشغيل الداخلة وأنشطة التعلم واالبتكار.

ويرى هذا النموذج أن نجاح المنظمة وتميزها يتوقف على العناصر األربعة التي حددها النموذج مجتمعة، 
الء ن فيها، أما جانب العمو الصورة التي ترغب المنظمة أن يراها المساهمحيث إن الجانب المالي يعكس 

فهو يعكس الصورة التي ترغب المنظمة أن يراها المساهمون فيها، أما بالنسبة لجانب عمليات التشغيل 
الداخلية فيحدد األنشطة التي يجب أن تقوم بها المنظمة حتى يتم إرضاء المساهمين والعمالء، وأخيرًا 

 جانب االبتكار والتعلم يعكس ما تحتاجه المنظمة من تطوير وتحديث حتى يمكنها تحقيق الفاعلية. فإن

ولذا فإن نموذج القياس المتوازن لألداء يعتبر من أفضل النماذج المستخدمة في قياس رأس 
يرة من بالمال الفكري واألداء الكلي بصفة عامة، ألنه يتسم بالشمول، حيث يأخذ في اعتباره مجموعة ك

جانب أنه  لىإ المتغيرات ومقاييس األداء، كما أنه يركز على عالقة الترابط والتكامل بين هذه المتغيرات
 (434: 5882 صالح، العنزي،) يحاول عزل كل متغير لقياسه وتحديد أثره

ى الباحث ير  الباحث للطرق المختلفة المستخدمة في قياس رأس المال الفكري،وبعد استعراض 
 ما كوناته وفقموتفسير  بقياس رأس المال الفكريبين العلماء والباحثين فيما يتعلق  اً اك اختالفأن هن

وا على الكتاب والباحثين اتفق كثير منأن  ضافة إلى، إالطريقةجله أيتناسب مع الهدف الذي نشأت من 
نما  ىخر دون األ طريقةقتصر على يال  رأس المال الفكريأن  ة سعى المنظمهذا يتوقف على ما توا 

  ها.اإلدارات الموجودة داخل لتحقيقه وقياسه لدى
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 المبحث الثاني

 االغتراب الوظيفي

 
    .مقدمة 

 .مفهوم االغتراب 2.1.1

 .أنواع االغتراب 1.1.1

 .مفهوم االغتراب الوظيفي 1.1.1

 .األبعاد الرئيسية لالغتراب الوظيفي 1.1.1

 .مراحل االغتراب الوظيفي 8.1.1

 االغتراب الوظيفي. سباب والعوامل المؤدية إلىاأل 3.1.1
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 :مقدمة

بأشكاله المختلفة ال سيما االغتراب الوظيفي من الموضوعات الهامة جداً لمنظمات األعمال، إن االغتراب 
حيث إن الشعور باالغتراب بأشكاله المختلفة سوف يؤثر سلبًا في ظروف العمل داخل أي منظمة،  

 بالسيطرة ةالكفيل اآلليات والوسائل ته من قبل إدارات المنظمات والسعي لوضعبالتالي البد من متابع
أن يذهب بالموظف إلى العزلة والشعور باالغتراب، حتى تتمكن المنظمة  شأنه من ما كل إزالة أو/ على

من الحد من حالة الشعور باالغتراب الوظيفي لدى العاملين لديها، حتى تتمكن من بناء بيئة عمل 
بق للعمل، وفي ضوء ما س أدائهم أثناء بة في أذهان عامليها وتوليد الدافعية لإلنجاز نحو عملهممناس

 سوف يقوم الباحث في هذا المبحث بتناول الموضوعات التالية:

 .مفهوم االغتراب 2.1.1

 .أنواع االغتراب 1.1.1

 .مفهوم االغتراب الوظيفي 1.1.1

 .فياألبعاد الرئيسية لالغتراب الوظي 1.1.1

 .مراحل االغتراب الوظيفي 8.1.1

 االغتراب الوظيفي. األسباب والعوامل المؤدية إلى 3.1.1
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 مفهوم االغتراب: 2.1.1

حيث أصبح من أهم المواضيع إثارة للجدل في العصر الحالي، وذلك  تعددت مفاهيم االغتراب،
يعة العلم الذي البحث والتحليل وفقًا  لطب مع كثرة التعريفات واختالف في وجهات النظر التي تناولته في

تتبع له الباحثون فمنهم من اهتم به من منظور نفسي ومنهم من اهتم به من منظور اجتماعي وآخرون 
داري.ا   هتموا به من منظور اقتصادي وا 

ان الذاتي والجوهري للعمل الذي يؤديه اإلنس ىعند فروم إلى افتقار المغز  يشير مفهوم االغتراب
ذا ما أدرك  وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا، بحيث تبدو أعماله روتينية ليست ذات قيمة له، وا 

الفرد أن نشاطه أصبح شيئًا غريبًا عنه وال ينتمي إليه فإن طاقته الشخصية )الجسدية والنفسية( ستغدو 
نسانيته إ و أخرنجاز أعمال أهملت على نحهي األخرى غريبة عنه وسيعتقد أنه ليس سوى فرد مسخر إل

وجعلته ينظر إلى ذاته أنه مجرد تابع ثانوي لماكنة آلية الحركة النهائية المسار تتحرك بمعزل عن 
 (.884: 5888 اإلنسان ووجوده ووجدانه)الحمداني،

االغتراب  بأنه "حالة نفسية يشعر الفرد خاللها بالعزلة، وبانفصاله  (5880، )وقد عرف علي
وطموحاته، وتبين ذلك من خالل إحساسه بعدم الفعالية واالنسحاب  وقيمه، مبادئه،عن ذاته وعن رغباته، و 

من الواقع بسبب عوامل نقص متعلقة بالحصيلة المعرفية لذاته من جهة، وبحصيلة المعارف والسلوكيات 
 بأنه (،5881، )المحمداويفي حين عرفه  (.281: 5880)علي، االجتماعية والثقافية من جهة أخرى

نفسية يعاني منها الفرد ويشعر بعدم الصلة بالواقع المعاش وبعد الهوة بينه وبين اآلخرين على  "حالة
حقير ة واالنطواء وتالصعيدين األسري واالجتماعي بحيث يؤدي هذا االنفصال إلى ركون الفرد للعزل

 .(52: 5881 )المحمداوي، وذلك لعدم الشعور بأهمية ما يقوم به من أعمال" ،الذات

 أنواع االغتراب: 1.1.1

إن ظاهرة االغتراب ظاهرة انسانية ال ترتبط بمكان أو زمان، فحيثما يوجد اإلنسان قد يكون هناك 
اغتراب بمختلف صوره وأشكاله ومدلوالته، وأسبابه كثيرة ال يمكن حصرها، لذا فإن من الصعب ضبط 

ية، المفاهيم مفتقدًا لحدوده التعريف أبعاد المصطلح الذي ظل رغم كثرة الدراسات عنه إال أنه غير محدد
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شحادة، ) ولكنه بشكل عام ارتبط  خالل سيرته بالمعاني السلبية التي حلت محل االيجابيات المطلوبة
5885 :88.) 

 ويمكننا عرض بعض أنواع االغتراب ذات العالقة الذي يتضمنه موضوع البحث ومنها:

 االغتراب اإلبداعي:  .2
ق مع "اإللهام" والتي تأتي للعالم أو المفكر أو الفنان وتكون سببًا في إبداعه ويعني لحظة التفاعل العمي

عماًل مميزًا يجعله يتساءل : هل أنا الذي صنعت هذا؟ وكيف صنعته؟ وهو اغتراب من النوع االيجابي 
 (. 253: 5880)علي،  ألنه أمر ال بد منه للمبدع حتى يحقق ذاته

اب يمتلك المغترب المبدع فيه كامل وعيه باغترابه ويمتلك أيضًا كما أنه وفي هذا النوع من االغتر 
أدوات وبدائل مجاراته، والمغترب المبدع يكون نابض بالحياة تحكمه رغبة شديدة في تجاوز مؤثرات 

ترابية غل تطويع مسببات وبواعث ظواهره االالحياة التي تبعث على االغتراب اإلبداعي، فهو يحاو 
بعض اآلخرين وال يعانيها البعض  ه التي يعانيها ويتحسس منهاهر مجتمعه ومحيطوظوا 

 (.21: 5886اآلخر)اليوسف، 
 : االغتراب االجتماعي .5

ويشير السياق االجتماعي لالغتراب على أنه شعور المرء باالنفصال عن الكل االجتماعي الذي 
قوبات إلنسان من عينتمي إليه، وهو انعكاس لوضع الفرد في المجتمع نتيجة ما يوقعه األخير با

العزل، أو النبذ بسبب الخروج عن المعتقدات والتقاليد السائدة، فالمغترب هو من خرج عن المألوف 
 (.36: 5888)الجماعي،  االجتماعي

 االغتراب السياسي: .1
ويعني شعور الفرد بأنه ليس جزءًا من العملية السياسية، وأن صانعي القرارات السياسية ال 

وال يعملون له حسابًا، وقد يمتد المفهوم ليشمل كل أنواع االتجاهات السلبية  يضعون له اعتباراً 
 (253: 5880نحو المجتمع عمومًا والنظام خصوصًا)علي، 

 االغتراب الوظيفي: .1
إن مفهوم االغتراب الوظيفي يرتكز في معظم الدراسات التي تناولت االغتراب الوظيفي على   

شعور الفرد بمدى قدرته على التأثير في مجريات العمل الذي فكرة الفاعلية الوظيفية، بمعنى 
يمتهنه، سواء على مستوى القرار الوظيفي، أو مستوى األحداث الناتجة عنه في المجتمع الذي 



12 
 

يعيش فيه، وعلى هذا األساس اعتبر الفرد الذي يشعر بضآلة الفرص أمامه للتأثير على هذه 
 (. 82: 5882ًا)المطرفي، العملية في المجتمع بأنه مغترب وظيفي

 االغتراب الوظيفي:مفهوم  1.1.1

بد عتعددت صور االغتراب ومن أهمها االغتراب عن العمل أو االغتراب الوظيفي فقد عرفت 
االغتراب الوظيفي بأنه "بعد الفرد العامل عن ظروف العمل واإلنتاج نتيجة لبعض  (،5888المنعم، )

ستغالل يرفض الفرد ممارسته سواء اتمع العمل وما يشوبه من المواقف الخاصة لصاحب العمل أو مج
على ذاته أو ذات األخرين فينفصل عن أدوات اإلنتاج ومن ثم عن جو العمل وما يحتويه من زمالء 

 (.53: 5888 )عبد المنعم،.وأدوات وصاحب العمل"

ع الصلة بالواقنه حالة نفسية يعاني منها العامل ويشعر معها بعدم أ"(، 5884صبر، )وعرفته 
المحيط به نتيجة تعرضه لعوامل بيئية وذاتية ال يكون قادرًا على التكيف معها بحيث يؤدي إلى الشعور 

 .(528: 5884 يقوم به من أعمال داخل محيط العمل")صبر، لماهمية األبالعزلة وبعدم 

ون مة التي يعمل"بأنه عبارة عن شعور العاملين بعدم انتمائهم للمنظ (،5880الشواف، )ويعرفه 
ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بالمنظمة أكثر منها  بها، وأنها لم تعد المكان المناسب لالستمرار به،

 (.488: 5883 والقواسمي، )دروزة، بالموظفين

 به، المرتبط شيء أو ما، شخص من العامل غربة ويعرف االغتراب الوظيفي أيضًا بأنه "هو
والذي يتولد عنه صراع داخلي نحو الشعور بالعداء واتجاه الشيء خارج  مجتمعه، مجموعته، أو سرته،أك

 (Vijakumar 2012: 2) .الذات
 شعور الموظف بالعزلة في المنظمة التي يعمل(، على أنه "5888أبو سلطان، ) في حين عرفته

ل بها ونمط م، يأتي نتيجة لسوء التفاعل االجتماعي بينه وبين كل من المنظمة بهيكليتها ومحيط العفيها
اإلشراف الذي تتعبه وبين زمالء العمل والجمهور متلقي الخدمة، فيشعر الموظف بأن المنظمة لم تعد 
مكانًا مناسبًا له، مما يؤدي إلى انخفاض انتمائه ووالئه لها، فينعكس شعوره هذا سلبياً على تركيزه وقدراته 

 .(80: 5888)أبو سلطان، "والتزامه وبالتالي أدائه في العمل

االغتراب الوظيفي بأنه " حالة نفسية وشعور داخلي لدى الموظف تؤدي  (،5888الدوسري، ) وعرف
 .(23: 5888)الدوسري، "بالفرد إلى االنفصال عن نفسه أو االنفصال عمن حوله من موظفين وأفراد
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ال الذاتي ص" شعور داخلي لدى الموظف العامل باالنف ويمكن للباحث تعريف االغتراب الوظيفي  بأنه
والنفسي عن األخرين في العمل نتيجة لقصور كبير في االيفاء باحتياجاته الشخصية والوظيفية من 

 ي إلى حدوثجانب ، والشعور بفقدان المعنى والهدف من العمل الذي يقوم به داخل الوزارة، مما يؤد
 والوظيفة التي يشغلها. حالة عزلة بين الموظف

 غتراب الوظيفي:األبعاد الرئيسة لال 1.1.1

 ،(528: 5884و)صبر، ،(42: 5884 و)خليفة، ،(280: 5880 فقد أوردت كل من دراسة )علي،
 ( مجموعة من األبعاد الرئيسة لالغتراب  والتي وضعها " سيمان" ومن أهمها:815: 5882و)السالم،

 فقدان المعنى )الالمعنى(: .2
ات في أي مجال من مجاالت العمل، وأن ويقصد به عدم الفهم الكامل، أو عدم وجود معنى الذ  

 .(23: 5888)الجماعي،  الحياة ليس لها معنى أو هدف
كما يقصد به احساس الفرد بأن األحداث المحيطة به قد فقدت دالالتها ومعقوليتها، ومن ثم  

 يشعر بالفراغ الهائل نتيجة لعدم توافر أهداف تعطي معنى وقيم لحياته وتثير قدراته، ويرتبط هذا
المفهوم وفقًا للعالم سيمان بدرجة الفهم واإلدراك ، فإذا كان فقدان السيطرة يشير إلى المقدرة المدركة 
للسيطرة على نتائج الفعل وعواقبه ، فإن فقدان المعنى يشير إلى القدرة المدركة للتنبؤ بعوائد السلوك 

 (.31: 5888 )الدوسري، وعواقبه
 )العجز(: فقدان السيطرة .1

ًا بفقدان السيطرة أو حالة الالقدرة وهو يشير إلى أن الفرد ال يستطيع التحكم في ويسمى أيض
ر في مجريات مجريات األمور أو في األحداث التي تحصل له، ولما كان عاجزًا عن التأثي

                                                                         (                                   82: 5880)حسن، حباط وقد يؤدي ذلك إلى االغتراباألمور فقط يصاب باإل
(، أن العجز يعني فقدان الفرد القدرة على التخطيط لحياته 5888بينما يرى عبد المنعم، )

 ،، أو فهم ما يدور حوله من أحداثومستقبله، وعجزه عن تحقيق ما يريده من أهداف الحياة
 (.43: 5888)عبد المنعم،  حباط ونقص فاعليتهباإل لى ذلك شعورهويترتب ع

 الالمعيارية: .1
وهي حالة انهيار المعايير التي تنظم توجه السلوك ، ومن ثم رفض الفرد للقيم والمعايير والقواعد 

 (.280: 5880السائدة في المجتمع نظرًا لعدم ثقته في المجتمع )على، 
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لتفكك القيمي التي تصيب المجتمع وتؤثر على حالة ا أنها(، 5888فيما يرى عبد المنعم، ) 
تماسكه نتيجة لوجود هوة بين األهداف التي يصنعها المجتمع المحيط )المنظمة( كمعايير للنجاح 

: 5888وبين قدرة الفرد واإلمكانيات التي ينتجها المجتمع لتحقيق هذا النجاح )عبد المنعم، 
33                                       .)                                                                  

 العزلة االجتماعية: .1
ي فويقصد  بالعزلة االجتماعية أنها شعور الفرد باالنعزال عن األهداف السائدة في المجتمع، و 

 (.80: 5882نتماء إلى المجتمع أو األمة )المطرفي، هذه الحالة ال يشعر الفرد باال
إليها أيضًا بأنها شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي واالفتقار إلى األمن والعالقات ويشار  

االجتماعية الحميمية، وبالبعد عن اآلخرين حتى إن وجد بينهم، كما قد يصاحب العزلة الشعور 
بالرفض االجتماعي واالنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع ،واالنفصال بين أهداف الفرد وبين 

 (.42: 5884م المجتمع ومعاييره )خليفة، قي
 البعد عن الذات: .8

يشار إلى هذا المصطلح إلى أنه عدم القدرة لدى الفرد على التواصل مع نفسه وشعوره باالنفصال 
 (.282: 5880)علي،  عمن يرغب في أن يكون عليه وبين إحساسه بنفسه في الواقع

ع األبعاد التي أرودها )سيمان( والتي تتعلق ويرى الباحث أن معظم الدراسات السابقة اتفقت م
ه وبين سلبيٍة في العالقة بين العامل وذات وأن تلك األبعاد تتجه نحو جوانب باالغتراب الوظيفي،

العامل وزمالئه، وبين العامل ومؤسسته التي يعمل بها، والتي من شأنها أن تؤدي الفشل 
 واالحباط.

 مراحل االغتراب الوظيفي: 8.1.1

مرحلة االغتراب الوظيفي في عدة مراحل حيث يختلف مضمون هذه المراحل من باحث آلخر تبعًا تمر 
 للتخصص العلمي والغرض المطلوب من البحث الذي يسعى لتحقيق أهدافه، فقد أشار كل من

 ( إلى أن االغتراب الوظيفي يمر بالمراحل التالية:62: 5888(، و)الدوسري،32-34: 5881) زاهي،

 غتراب النفسي:مرحلة اال .2
وتتميز هذه المرحلة بشعور العامل أن العالقة بينه وبين المنظمة التي يعمل بها لم تعد طبيعية 

 يقومون من أو المؤسسة أن إلى الموظف ذلك يعزوو  ،أو أنه أصبح يسودها شيء من التوتر
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 لوظيفيةا األهمية من القدر نفس له يعد أنه لم  تجاهه سلبي موقف ملديه أصبح بتمثيلها
 ويستمر. المؤسسة في واإلهمال النسيان دائرة يدخل في أن إلى لديها االجتماعية والمنزلة
 مشاكل من يعاني ما كل أن له يتراءى وقد المؤسسة، تجاه السلبية المشاعر تكوين في الموظف

 بالمشاكل ومشغوال مهموما ذلك نتيجة الموظف ويصبح المؤسسة، له تسببها إنما صعوبات و
 من أحد يجد لم إذا الشعور هذا يزداد و به، المنظمةم اهتما عدم إلى يعزوها التي الصعوباتو 

 عندئذ. منها يعاني التي المشكالت وعن مشاعره عن إليه يتحدث من المؤسسة في المسئولين
 خارج أو داخل من البديل هذا يكون قد إليه، وشجونه همومه ليبث بديل عن الموظف يبحث

 والخطورة والمؤسسة، الموظف من كل إلى الضرر يمتد سوف الحالتين كلتا يوف المؤسسة،
 هذا مثل أصبح إذا تبدأ الخطورة ولكن ثالثة أو اثنين أو موظف مشكلة هذه تكون عندما ليست
 هانيواجهو  التي والمشكالت همومهم عن بالحديث ينشغلون عندئذ العاملين، بين سائدا الشعور

 بيئة المؤسسة في العمل بيئة وتصبح وشائعات بلبلة إلى ألحاديثا تتحول و .المؤسسة في
 بدال حلها في والتشاور مشاكلهم بحث إلى العاملون وينصرف اإلنتاجية، وتدنى منتجة غير
 لالغتراب العواقب أخطر منو  وتطويرها، األعمال إنجاز في الرسمي الدوام وقت قضاء من

 .العاملين بين لالمباالةا روح انتشارو  اإلبداعو  المبادرة روح انعدام النفسي
 : الذهني االغتراب مرحلة .1

 والعاملين، المؤسسة على خطرا أكثر ولكنها النفسي االغتراب لمرحلة امتداد الحقيقة في وهي
 على وتبدو العاملين لدى التركيز على القدرة وعدم الذهني بالشرود المرحلة هذه تتميز حيث

 لدى وتتدنى ملحوظ، حد إلى الوظيفي األداء أخطاء وتكثر ،واالكتئاب الحزن مظاهر بعضهم
 الطلب ويكثر جديدة، مهارات أي على التدريب في الرغبة ويفقدون التعلم على القدرة العاملين

 .المؤسسة جو عن لالبتعاد مبرراً  للموظف يعطي أن يمكن سبب أي عن والبحث اإلجازات على
 : الجسدي االغتراب .1

 عن والتأخر الغياب، يكثر حيث كلياً  اغتراباً  الوظيفي االغتراب فيها يصبح التي المرحلة وهي
 في الجماعية االستقاالت وتكثر الدوام، نهاية قبل االنصرافو  الدوام، أثناء الخروج، و الدوام

 القدرة المباشرون الرؤساء ويفقد واضحة، المشرفين العاملين بين الصراعات تصبح أو المؤسسة
  .األمور على السيطرة و
 عالي، برج في قابعة العليا اإلدارة تكون عندما وتتفاقم تتطور الوظيفي االغتراب مشكلة إن
 أو لها، الصحيحة المعلومات إيصال عدم بسبب للمؤسسة السيئ الواقع عن كامل غياب وفي
ن المفرحة، واألخبار المضيئة، الجوانب إال تسمع أن تريد ال أنها  . صحيحة غير كانت وا 
 وال الكارثة، تحل عندئذ المؤسسة، أمر من غفلة في وهي الصحيحة األخبار تصلها ندماوع

 المرة هذه في المشدودة العالقات من جديدة حلقة وتبدأ يحدث، ما حقيقة العليا اإلدارة تصدق
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 تحمل وعدم والتقصير بالتخاذل االتهامات فيتبادلون ، العليا اإلدارة وبين اإلدارات مديري بين
 المديرين بين واالستقاالت اآلفات من موجة المرحلة هذه في المؤسسة وتشهد سؤولية،الم

 .األقسام ورؤساء والمشرفين
( أظهرتا أن مراحل 848: 5885)نعيسة، (، ودراسة258:  5880في حين أن دراسة كل من )علي،

 االغتراب الوظيفي تمر بالمراحل الثالث التالية:

 مرحلة التهيؤ لالغتراب: .2
ة وسلب الحرية ن في سلب المعرفم فقدان السيطرة ببعديه المتمثليالمرحلة التي تتضمن مفهو  وهي

، ومفهومي فقدان المعنى والالمعيارية على التعاقب، فعندما يشعر المرء بالعجز أو فقدان 
ياء شالسيطرة إزاء الحياة والمواقف االجتماعية وأنه الحول له وال قوة، فال بد أن تتساوى معاني األ

تهي وتبعًا لذلك فال معايير تحكمه وال قواعد يمكن أن ين لديه بل وأن تفقد األشياء معانيها أيضًا،
 (. 46:  8221(  نقاًل عن دراسة ) ندا،258:  5880إليها )علي،

 مرحلة الرفض والنفور الثقافي: .1
 من ذلك ركويت الرضا عدم من المعاناة خبرة أنه على المرحلة هذه في االغتراب إلى ينظر

 يكون ثم ومن راض غير المغترب الشخص أن بمعنى مثالي هو وما فعلي هو ما بين التناقض
 يمكن التي النفسية المظاهر ومن والمعايير والقيم والموضوعات السائدة لالهتمامات معارضاً 

 بتصي التي وهي واالستياء والكراهية والغرور والغضب القلق مشاعر المرحلة هذه في تظهر أن
 ب.لالغترا متغيرات كونها من أكثر لالغتراب مظاهر بصفتها الحديث اإلنسان

                                                              :(219: 1921)نعيسة، باالغتراب الشعور مرحلة  .4
 :في تتمثل األعراض من مجموعة المرحلة هذه يصاحب

 .االجتماعية العزلة خالل من ذلك ويظهر :االنسحاب .أ
 .والتمرد بالثورة ويظهر: النشاط .ب
  واالمتثال والخضوع المسايرة خالل من ويظهر :التظلم .ت

ويرى الباحث أنه ومع اختالف مراحل االغتراب الوظيفي، إال أنه تنتهي بالذهاب بالموظف أو الشخص 
ت ل االستقاالس النتيجة وهي العزلة عن اآلخرين والبعد عن المنظمة عبر طرق مختلفة مثفإلى ن

 واالنسحاب والعياب وغيرها من التصرفات غير السليمة تجاه المنظمة والعمل.
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 )األسباب( والعوامل المؤدية لالغتراب الوظيفي: 3.1.1

تتعدد األسباب والعوامل المؤدية لالغتراب الوظيفي للعاملين في المنظمة، فقد أورد كل من 
( إلى أن األسباب تعود لعاملين رئيسيين 488: 5883ي،والقواسم (، و)دروزة،52: 5882)المطرفي،

 هما:

 عوامل تعود إلى المنظمة: .2
 ومن أهم العوامل التي تعود إلى المنظمة هي:

 المكننة واألتمتة. )تمكين وترتيب وتنظيم اجراءات العمل في المؤسسة( -
 الخلل في تقارير كفاءة األداء. -
 ضعف الفعالية اإلدارية. -
 ضعف نظام الحوافز. -
 االحتفاظ بالمعلومات. -
 سعة حجم المنظمة. -
 عدم استعمال عوامل التحفيز. -

 عوامل تعود إلى العاملين في المنظمة: .1
 ومن أهم العوامل التي تعود إلى العاملين هي:

 الخوف وعدم األمان الوظيفي. -
 نقص الكفاءة. -
 وقت الفراغ. -
 سوء التكيف والتوافق. -
 سوء إدارة الوقت. -
 ضعف اإليمان. -
 القيادة.ضعف مقوم  -
 عدم التخصص في العمل. -
 نعزالية.الالوعي واال -

 ( إلى أن أهم مسببات االغتراب الوظيفي وهي:20: 5888) في حين يشير الدوسري
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 التخصص وتقسيم العمل. .8
 )التدرج الهرمي(. البنيان الهرمي .5
 )اإلشراف(. نمط القيادة .4
 المركزية والالمركزية. .3
 العمل. نمط العالقات السائدة بين أفراد جماعة .2
 اتجاهات العاملين النفسية. .6

ويرى الباحث أن معظم األسباب والعوامل المؤدية لالغتراب الوظيفي للعاملين في العمل قد يكون له 
 .يالعالقاتارتباط كبير ومباشر بمكونات رأس المال الفكري سواء كان البشري، أو الهيكلي، أو 
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 المبحث الثالث

 تماعيةوزارتا العمل والشئون االج

 

 

     .مقدمة 

 .نبذة عن وزارة العمل 2.1.1

 .نبذة عن وزارة الشئون االجتماعية 1.1.1

 .واقع رأس المال الفكري في وزارتي العمل والشئون االجتماعية 1.1.1
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 مقدمة:

 28 في قطاع غزة وأريحا، بتاريخ اوصالحياتهم االعمل والشئون االجتماعية، مهامهم اتسلمت وزارت     
عالن المبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي، الموقع في واشنطن في العام إ ثر إبرام اتفاق إ، على م1994 تموز

 .م1993

م، في كل من 1967وفي ضوء قرار تأسيس الوزارتين على األراضي الفلسطينية المحتلة في عام      
وبعدد  غة الصعوبة والتعقيد،الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد باشرت الوزارتان أعمالهما في ظروف بال

نجاز الهيكلية العامة للوزارتين، وصياغة السياسة العامة لهما،  قليل من الكادر المتوفر، وتم إعداد وا 
 ،والشئون االجتماعية وتحديد االختصاصات والمهام الملقاة على الوحدات اإلدارية بهما )وزارة العمل

 ( 2004الهيكل التنظيمي،

 استعراض الهيكل التنظيمي واختصاصات وواقع التخطيط االستراتيجي يتم سوف حثالمب هذا وفي     
 بكٍل من الوزارتين.

 نبذة عن وزارة العمل: 1.1.2

 مقدمة: 2.2.1.1

 عدلم خفض خالل من الحكومي االجتماعي القطاع تنمية في الفاعل اإلسهام إلى العمل وزارة تسعى
لعامل، ا وسالمة صحة على خاللها من تحافظ آمنة بجعلها العمل بيئة وتهيئة المجتمع، في البطالة
وير ودولية، وتسوية النزاعات العمالية وحماية وتط إقليمية معايير مهنية وفق مهارات اكتساب له وتتيح

 الديموقراطية النقابية، وتأسيس نظام عصري للتأمينات االجتماعية ضمن إطار قانوني يؤمن استقالليته.

ات أهدافها ولتتمكن من النهوض بمسؤولياتها وتنفيذ خططها وسياساتها وبما يلبي متطلبوفي سبيل تحقيق 
العمل بأقصى درجات الكفاءة والمرونة، شرعت الوزارة في وضع هيكلها التنظيمي وتحديد البنية الهيكلية 

 (2004الخاصة بالوزارة وتحديد االدارات العامة فيها. )وزارة العمل، الهيكل التنظيمي، 
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  :للوزارة التنظيمي لهيكلا 1.2.1.1

وزارة العمل، الهيكل ) ةالتالي الرئيسة المكونات من العمل لوزارة العام التنظيمي الهيكل يتألف    
 :( 2004،التنظيمي

 .المتخصصة الوحدات من وعدد الوزير مكتب به ويرتبط الوزير، ديوان .8
 .امةالع واإلدارات الوحدات من عدد به ويرتبط الوكيل، .5
 .الوزير من بقرار بها يكلفون الملفات، من عدد على ويشرفون المساعدون، الوكالء .4
 :اإلدارات العامة .3

 عليها تتوزع عامة، إدارات( 9) ، عدد2004 عام في أعدت والتي للوزارة العامة الهيكلية تضمنت
 واألقسام دوائرال من واسعة مجموعة خالل من اختصاصاتها، مجاالت شتى في الوزارة ومهام أنشطة
 ألنسب،ا الوجه على المحددة المهام تأدية يكفل وظيفي تسلسل وفق العامة، لإلدارات التابعة والشعب

 باإلضافة ة،التابع الوظيفية التشكيالت إلى إضافة عامة، إدارة كل واختصاصات مهام الهيكلية حددت كما
  المهني. التدريب مراكز وفي المحافظات في العمل مديريات في الموظفين من أعداد لوجود

 

 عدد الموظفين في وزارة العمل ومسمياتهم  يوضح )1.2) رقم جدول                   

 عدد الموظفين المسمى الوظيفي الرقم
 2 وكيل مساعد 2
 2 مدير عام 1
 53 مدير دائرة 1
 53 رئيس قسم 1
 2 رئيس شعبة 8
 48 إداري جامعي – مهندس 3
 4 ني + باحث قانونيمساعد قانو  8
 08 إداري دبلوم + مدرب 4
 85 ونالمهني 0
 81 الخدمات 29

 198 اإلجمالي
 م 0 2015المصدر : وزارة العمل، دائرة شئون الموظفين، بيانات غير منشورة ، 
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  : هي العمل وزارة في العامة وبخصوص اإلدارات
 .والسياسات للتخطيط العامة اإلدارة .أ
 .العامة والعالقات والعربية الدولية لعالقاتل العامة اإلدارة .ب
 .البشرية والقدرات والمالية اإلدارية للشئون العامة اإلدارة .ت
 .العمل لعالقات العامة اإلدارة .ث
 .العمل وحماية للتفتيش العامة اإلدارة .ج
 .اإلدارة العامة للتشغيل .ح
 .اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية .خ
 .نياإلدارة العامة للتدريب المه .د
  .اإلدارة العامة للتعاون .ذ
 

 رسالة الوزارة: 1.2.1.1

تسعى وزارة العمل الفلسطينية إلى المساهمة الفعالة في تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية، 
من خالل تحديث تشريعات العمل، وترسيخ عالقات عمل بناءة بين أطراف اإلنتاج، واحترام الحرية 

العمل الكريم المستند إلى نظام متطور من الضمان االجتماعي، واالرتقاء بمستوى النقابية، وضمان توفر 
تأهيل وتدريب العمالة لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها، وزيادة مساحة العمل التعاوني مما يساهم في إدماج 
الفئات األكثر تضررا كاألسرى المحررين والجرحى وذوي االحتياجات الخاصة، وتنظيم سوق العمل 

تلبية احتياجاته وتحسين شروطه وبيئته، باعتبار العمل حقا لكل مواطن في مجتمع متكافل ودولة و 
 .)5882-5885)وزارة العمل، الخطة االستراتيجية،  ديمقراطية مستقلة

 (:1991 العمل، وزارة) اختصاصات الوزارة 1.2.1.1

 تحسينو  العاملة القوى حول األساسية المعلومات توفير طريق عن العمل سوق تنظيم في المساهمة .8
 لبطالةا من للحد وذلك العمل سوق احتياجات حسب المدربة العاملة القوى وتأهيل التشغيل خدمات
 .والفقر
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 الحركة في ادوره وتفعيل لعملها المنظم القانوني المناخ تهيئة خالل من التعاونية بالحركة النهوض .5
 من والحد ةواالجتماعي االقتصادية التنمية في شطنا دور في للمساهمة وذلك فلسطين في اإلنتاجية

 .للمرأة اإلنتاجية للطاقة أوسع ومشاركة الفقر
 أميناتللت عصري نظام تأسيس خالل من العاملة للطبقة االجتماعية الحماية تحقيق في المساهمة .4

 .للعامل كريمة حياة لكفالة االجتماعية
 ماعييناالجت الشركاء بين بناءة عمل القاتع وترسيخ العمل وشروط ظروف المساهمة في تحسين .3

 .الثالثي بالتشاور نهوضاً 
 

 :االجتماعية الشؤون وزارةنبذة عن  1.1.1

 مقدمة: 2.1.1.1
الشئون االجتماعية إلى إرساء المجتمع السليم والتنمية المستدامة من خالل ضمان الحياة  وزارة تسعى

تمع بديناميكية تؤدي إلى االعتماد على الذات حول مج الكريمة لإلنسان الفلسطيني ورفع مستوى معيشته
 معان إلى مجتمع استثماري يحقق األهداف المنشودة.

وفي سبيل تحقيق أهدافها ولتتمكن من النهوض بمسؤولياتها وتنفيذ خططها وسياساتها وبما يلبي متطلبات 
ة الهيكلية تنظيمي وتحديد البنيالعمل بأقصى درجات الكفاءة والمرونة، شرعت الوزارة في وضع هيكلها ال
 .)5883الخاصة بالوزارة وتحديد االدارات العامة فيها)وزارة الشئون االجتماعية، 

  :للوزارة التنظيمي الهيكل  1.1.1.1

وزارة الشئون االجتماعية، الهيكل ) التالية الرئيسية المكونات من العمل لوزارة العام التنظيمي الهيكل يتألف
 :( 2004التنظيمي،

 .المتخصصة الوحدات من وعدد الوزير مكتب به ويرتبط الوزير، ديوان .8
 .العامة واإلدارات الوحدات من عدد به ويرتبط الوكيل، .5
 .الوزير من بقرار بها يكلفون الملفات، من عدد على ويشرفون المساعدون، الوكالء .4
 :اإلدارات العامة .3
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 عليها تتوزع عامة، إدارات( 4) ، عدد2004 معا في أعدت والتي للوزارة العامة الهيكلية تضمنت
 واألقسام الدوائر من واسعة مجموعة خالل من اختصاصاتها، مجاالت شتى في الوزارة ومهام أنشطة
 ألنسب،ا الوجه على المحددة المهام تأدية يكفل وظيفي تسلسل وفق العامة، لإلدارات التابعة والشعب

 باإلضافة ة،التابع الوظيفية التشكيالت إلى إضافة عامة، إدارة كل واختصاصات مهام الهيكلية حددت كما
  لمهني.ا التدريب مراكز وفي المحافظات في الشئون االجتماعية مديريات في الموظفين من أعداد لوجود

 

 عدد الموظفين في وزارة الشئون االجتماعية ومسمياتهم  يوضح )1.1)  رقم جدول

 ينعدد الموظف المسمى الوظيفي الرقم

 2 وكيل مساعد 2
 3 مدير عام 1
 20 مدير دائرة 1
 26 رئيس قسم 1
 5 رئيس شعبة 8
 195 إداري جامعي – باحث اجتماعي 3
 119 إداري دبلوم + مدرب 8
 36 ونالمهني 4
 41 الخدمات 0

 447 اإلجمالي
 

 م 0 2015ة ، المصدر : وزارة الشئون االجتماعية، دائرة شئون الموظفين، بيانات غير منشور
 

  : هي الشئون االجتماعية وزارة في العامة وبخصوص اإلدارات
 .للحماية االجتماعية العامة اإلدارة .أ
 للرعاية االجتماعية. العامة اإلدارة .ب
 والمالية. اإلدارية للشئون العامة اإلدارة .ت
   للتنمية والتخطيط. العامة اإلدارة .ث
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 رسالة الوزارة:  1.1.1.1

وزارة على تحقيق التنمية الشاملة واألمن االجتماعي والنمو االقتصادي لكل أسرة فلسطينية ترتكز رسالة ال
وصوال للرفاه االجتماعي لبناء المجتمع السليم ورفع مستوى المعيشة لضمان الحياة الكريمة لإلنسان 

ية لالفلسطيني وعلى أسس المساواة دون تمييز عرقي أو جنسي أو عقائدي أو طائفي في إطار عم
تنسيقية شاملة ما بين القطاع الرسمي واألهلي والخاص بما يلبى متطلبات العمل بأقصى درجات الكفاءة 

 (5882-5885)وزارة الشئون االجتماعية، الخطة االستراتيجية،  والمرونة.
 

 (:1991 التنظيمي، الهيكل االجتماعية، الشئون وزارة) الوزارة اختصاصات  1.1.1.1 

 بشريةال الموارد تنمية خالل منواالعتماد على الذات،  القائمة، االقتصادية بعيةالت على القضاء .8
 اإلنتاجية العملية في الفعلية المشاركة من المؤهلة القدرات وتمكين الفقيرة، التجمعات وتفعيل المحلية،
 .للمجتمع

 تطويرو  ت،والمخيما والريف المدن في المهمشة للفئات المعيشي المستوى تحسينالمساهمة في  .5
 من بينوالمتسر  واألحداث واألسرة واألطفال والمسنين المعوقين بفئات الخاصة االجتماعية البرامج
 شاملة نميةت لتحقيق المدني والمجتمع األهلية المنظمات مع والتنسيق التعاون مستوى ورفع سار المد

 .الفلسطيني لمجتمعنا متكاملة
 مكافحةو  اإليجابية واالتجاهات القيم تعزيز بهدف المجتمعي، الوعي مستوى رفعالمساهمة في  .4

 .المجتمع في السلبية الظواهر
 ضلأف إلى االجتماعية الرعاية بخدمات للرقي الوزارة وقدرات أداء مستوى تحسينالمساهمة في  .3

 .ممكن مستوى
 لطاقةل عأوس ومشاركة الفقر من والحد واالجتماعية االقتصادية التنمية في ناشط دور في المساهمة .2

 .للمرأة اإلنتاجية
 المساهمةو  المجتمع بناء في األساسية اللبنة باعتبارها وتماسكها األسرة استقرار دعمالمساهمة في  .6

  .االجتماعية الحماية تحقيق في
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 واقع رأس المال الفكري في وزارتي العمل والشئون اإلجتماعية: 1.1.1
 

  مقدمة: 2.1.1.1
خدمات نوعية في مجال تنمية القوى العاملة في سوق العمل، ولعل خفض وزارة العمل إلى تقديم  ىتسع

نسبة البطالة في المجتمع أحد أهم أولوياتها، يأتي ذلك ضمن آليات منهجية تهدف إلى تنمية وتطوير 
قدرات القوى العاملة للوصول إلى التشغيل الذاتي، من خالل برامج التدريب المهني، باإلضافة إلى العمل 

ساب الخريجين المهارات المطلوبة من خالل إدماجهم في برامج التشغيل الطويل، كما تقدم الوزارة على إك
العديد من البرامج التنموية في الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتهم من سوء االستعمال وكذلك من 

 .)5882-5885)وزارة العمل، الخطة االستراتيجية،  المخاطر المهنية
الشئون االجتماعية إلى توفير الضمان االجتماعي الشامل، وتنسيق الخدمات كما تسعى وزارة  

االجتماعية لذوي الحاجة من األرامل واأليتام والعجزة والمسنين والعمال وذوي االحتياجات الخاصة الذين 
يبحثون عن إمكانية تطوير وضعهم بعدما أصبحوا في حالة بطالة، كما توفر المساعدات للهيئات 

سات التي تشكلها الرعاية االجتماعية، وتشرف على أسر الشهداء والجرحى، وتهتم بالطفل والمرأة والمؤس
الفلسطينية، وتقديم خدمات تأهيلية ألبناء اسر المنتفعين الذين لم يواصلوا حياتهم التعليمية عن طريق 

-5885ية، طة االستراتيجاستيعابهم في مراكز التدريب والتأهيل المهني )وزارة الشئون االجتماعية، الخ
5882(. 

من خالل اإلدارة العامة  (5882-5885) رؤيتها لعاموالشئون االجتماعية  العمل اوزارت وضعت لقد
تحقيق تطلعاتها التطويرية خالل  إلى لتصبو بالوزارة اإلدارات العامة جميع للتخطيط والسياسات بإشراك

لكادر البشري العامل في الوزارة، والعمل على تلبية والتي استهدفت من خاللها تطوير ا هذه األعوام،
 لىإ متطلبات سوق العمل وتحديد المخططات التنظيمية، وترتيب االستراتيجيات لعمل الوزارة، باإلضافة

 المستفيدين. ىحة والسرعة والجودة في الخدمة لدتوفير بيئة مالئمة وجاذبة تحقق شعور الرا

، العمل والشئون االجتماعية بتوفير التدريب المناسب اقامت وزارت صعيد تطوير الكادر البشري، ىفعل
والمالئم من خالل اإلدارة العامة للتدريب والتطوير، لكل من موظفي الوزارتين كٌل حسب طبيعة عمله 
في مسعى لتنمية مهارات الكادر البشري والقدرات المكتسبة وصقل كفاءاتهم بحيث يمارسوا إجراءات 

ودة ممكنة، من خالل دورات تدريبية في ديوان الموظفين العام، ومؤسسة اإلغاثة العمل بأفضل ج
اإلسالمية العالمية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع التدريب، وتنوعت هذه الدورات بين 
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الدورات الفنية المتخصصة، والدورات اإلدارية، وأخالقيات المهنة، والسلوكيات وكيفية التعامل مع 
 لجمهور، واالتصال والتواصل.ا

 :لوزارة العمل األهداف الرئيسة والفرعية 1.1.1.1

 رفع مستوى األداء الفني للعمالة الفلسطينية وتحسين مخرجات التدريب المهني. .2
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .التطوير الكمي والنوعي لمراكز التدريب المهني 
 العاملين والمدربين في المجال المهني. تطوير أداء 
 .تطوير المناهج وآليات التعليم والتقويم للمهارات المهنية المكتسبة في عملية التدريب 
 .رفد سوق العمل بخريج ممهن وفقًا لمعايير وطنية 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:
 .برنامج الدورات المهنية النظامية 
 امج الدورات المهنية القصيرة.برن 
 .برنامج اإلجازة المهنية للعمال في قطاع اإلنشاءات 
 .برنامج إعداد المدرب المحترف 
 .برنامج إعداد المعايير المهنية الوطنية 
 .مشروع إنشاء مركز تدريب مهني معتمد 
 تنظيم وترقية خدمات وبرامج التشغيل الوطنية بما يساهم في رفع مستويات التشغيل. .1

 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .خفض معدالت البطالة 
 .تنظيم مؤسسات التشغيل في سوق العمل وتنمية قطاعات التشغيل المحلية 
 .تنظيم العمالة الوافدة من الخارج 
 .تأمين تحصيل المستحقات المالية للعمالة الفلسطينية التي عملت في األراضي المحتلة 
 م تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:ويت

 برنامج تشغيل الخريجين. -
 برنامج التشغيل المؤقت. -
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 برنامج التشغيل في الخارج. -
 برنامج المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل. -
 برنامج قاعدة بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني. -

 
 

 بناء منظومة عادلة للتأمين االجتماعي العمالي. .1
 تحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:ول

 .استكمال التشريعات والقوانين واألنظمة الالزمة لتنظيم وحدة التأمينات االجتماعية 
 .إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
 ت ااإلسهام في ضبط سوق العمل من خالل توجيه أصحاب العالقة إلى االلتزام بمنظومة التأمين

 االجتماعية.
 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:

 مشروع إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. -
 مشروع اإلطار التشريعي لنظام التأمينات االجتماعية. -
 برنامج الـتأمينات االجتماعية. -

 

 نية.تهيئة بيئة العمل العادلة واآلمنة والخالية من المخاطر المه .1
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .رفع مستوى الوعي العمالي بقانون العمل وآليات تطبيقه 
 .تفعيل القوانين والتشريعات الناظمة لعمليات التفتيش وشروط العمل في المنشآت المحلية 
 تفتيش وحماية العمل.استكمال اللوائح التفسيرية المفسرة لمواد قانون العمل الخاصة بال 
 .تطوير أدلة إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش وحماية العمل 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:

 برنامج إعداد مفتش مؤهل. -
 برنامج االستشارات القانونية لطرفي اإلنتاج )صاحب العمل، العامل(. -
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عداد الدراسات الخاصة ببيئة العمل وسبل برنامج الشراكة مع المؤسسات األكاديمية إل -
 تحسينها.

 برنامج المسح الوطني الشامل وتحديث بيانات المنشآت. -
 

 تطوير عالقات العمل بين أطراف اإلنتاج، وحماية الحقوق العمالية، وتنظيم العالقات النقابية. .8
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 قابية في محافظات غزة.دعم الحركة الن 
 .تفعيل الشراكة مع المؤسسات النقابية ومنظمات أصحاب العمل وتنظيم العالقة بينها 
 .اإلسهام في حل المنازعات العمالية وتحسين ظروف العمل 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:

 ض الجماعي.برنامج التوعية واإلرشاد بقانون العمل وأساليب التفاو  -
 مشروع حماية ورعاية التطور الديموقراطي للنقابات العمالية. -

 

 تنظيم العمل التعاوني وتعزيز ثقافة التعاون في المجتمع. .3
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .تطوير وتنظيم الحركة التعاونية الفلسطينية 
 ألنظمة واإلجراءات الالزمة لتحقيقه ومتابعة تنفيذها.التعريف بأحكام قانون التعاون، ووضع ا 
 .التوعية بأهمية ودور الجمعيات التعاونية في المجتمع 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:
 مشروع دراسة أوضاع الجمعيات واالتحادات التعاونية وتحسين أوضاعها. -
 برنامج نشر الثقافة والقيم التعاونية. -
برنامج دمج المرأة والشباب واألسرى المحررين وذوي االحتياجات الخاصة في الحركة  -

 التعاونية.
 ).5882-5885برنامج تسجيل الجمعيات التعاونية)وزارة العمل، الخطة االستراتيجية،  -
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 :لوزارة الشئون االجتماعيةاألهداف الرئيسة والفرعية  1.1.1.1

 مهمشة.رعاية وتمكين الفئات الضعيفة وال .8
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 تفعيل شبكات حماية الطفولة في محافظات غزة. 
  التعليمي والثقافي والمكانة االجتماعية للمرأة ىرفع المستو. 
  ًدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع مهنيًا واجتماعيا. 

 اريع التالية:ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمش
 مشروع ترميم وبناء بيوت الفقراء.  -
 .مشروع االعفاءات المدرسية والجامعية -
 برنامج المشاريع الصغيرة لذوي اإلعاقة. -
 برنامج التدريب المهني والفني للمرأة. -
 برنامج التعزيز التعليمي والثقافي للمرأة والطفل. -
 في مراكز التمكين. برنامج خلق فرص عمل للمرأة بتفعيل الوحدات االنتاجية -

 

 التخفيف من حدة الفقر: .5
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .تطوير برنامج الحماية االجتماعية 
 .تطوير برنامج المساعدات النقدية والطارئة 
 .العمل على ضمان األمن الغذائي لألسر المحتاجة 
 .تدريب وتشغيل الطلبة المحتاجين مهنيا 
  يب وتشغيل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةتدر 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:
 برنامج المساعدات النقدية. -
 برنامج المساعدات التموينية. -
 برنامج تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة. -
 برنامج األدوات المساندة لذوي االحتياجات الخاصة. -
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 ي مراكز التأهيل والتدريب المهني.برنامج خلق فرص عمل لخريج -
 

 تنمية الموارد البشرية والمادية للوزارة: .4
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .تدريب وتحسين قدرات الموارد البشرية في الوزارة 
  الكفاءة المهنية لمؤسسات الوزارة ومراكزها االجتماعية. ىرفع مستو 
 المانحة لجلب التمويل. التواصل مع الجهات 
 .تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات في الوزارة 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:
 برنامج الدورات التدريبية. -
 برنامج تطوير منشآت الوزارة. -
 .)5882-5885)وزارة الشئون االجتماعية، الخطة االستراتيجية،  برنامج حوسبة العمليات -
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 فصل الثالثال

 الدراسات السابقة

 
 
  .المقدمة 

 الدراسات التي ركزت على رأس المال الفكري. .101

 الدراسات التي ركزت على االغتراب الوظيفي.    201

 التعقيب على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية.    101
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 مقدمة:

لة الباحث للوصــــــول إلى مشــــــك اســــــاســــــية التي يعتمد عليهتعتبر الدراســــــات الســــــابقة الركيزة األ
وفيما يلي مجموعة من الدراســــات البحثية والنماذج العملية التي ارتبطت بهذا المفهوم للوقوف  ،الدراســــة

ي لى األســـــــاليب واإلجراءات التإعلى أهم المشـــــــكالت والقضـــــــايا التي تناولتها تلك الدراســـــــات والتعرف 
 التوصيات التي توصلت لها هذه الدراسات. أهموالنتائج و  ،اتبعتها

ومن خالل تناول الباحث للدراســـــات الســـــابقة المرتبطة بعنوان ومكونات الدراســـــة الحالية، أمكن للباحث 
تشــــتمل كل منها على عنوان الدراســــة واألهداف  مجموعتين أســــاســــيتينتقســــيم وتصــــنيف الدراســــات إلى 

لباحث من وذلك ليتمكن ا ؛لك الدراســــــات وتحليلها ونقدهاها تيلإالمقصــــــودة منها والنتائج التي توصــــــلت 
ية وتحليل وتحديد الفجوة البحثية وتحليل الجوانب اإلضــــاف ،تحديد أهم األبعاد التي يمكن االســــتفادة منها

التي يمكن للباحث إضـــافتها والوصـــول إليها، وفي ضـــوء ما ســـبق فســـوف يقوم الباحث في هذا الفصـــل 
 بتناول ما يلي:    

 .رأس المال الفكريالدراسات التي ركزت  :أوالً 
 . االغتراب الوظيفيالدراسات التي ركزت  ثانيًا:
 التعليق على الدراسات السابقة وتحليلها وتحديد الفجوة البحثية. ثالثًا:
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 رأس المال الفكري: التي ركزت علىالدراسات  2.1

 العربية:الدراسات الفلسطينية و  أ.

  :(1928ة النخالة، )دراس. 2

 الوطني واألمن الداخلية وزارة في األداء مستوى تحسين في رأس المال الفكري بعنوان: "دور
 الفلسطينية" 

 الهدف من الدراسة: 
 لداخليةا وزارة لدى األداء مستوى تحسين في رأس المال الفكري دور على التعرف إلى الدراسة هدفت
ال رأس الم متطلبات توافر مدى على التعرف خالل من غزة، اعقط في الفلسطينية الوطني واألمن
 مستوى تحسينو  المتطلبات تلك توافر بين العالقة على التعرف إلى باإلضافة الثالثة بأبعاده الفكري،
 .األداء

 منهجية الدراسة:
 دراسةال واقعو  لموضوع لمالئمته المعلومات جمع في التحليلي الوصفي المنهج لدراسته الباحث وظ ف

 المطلوبة، وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات. بالصورة الدراسة أهداف ولتحقيقه
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 ةوزار  لدى األداء يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري وتحسين مستوى .8
 غزة. عقطا في الفلسطينية الوطني واألمن الداخلية

 إلدارات امتالكها خالل من ذلك برأس المال الفكري، الوطني واألمن الداخلية وزارة اهتمام .5
 .الثالثة بمكوناته رأس المال الفكري تخدم فاعلة، أمنية وأجهزة مركزية،

 (:1921دراسة قشقش، ) .1

لجامعات طبيقية على ا"إدارة رأس المال الفكري وعالقته في تعزيز الميزة التنافسية: دراسة ت بعنوان:
 الفلسطينية بقطاع غزة" 

 



55 
 

 الهدف من الدراسة: 
 التعرف على أثر مكونات رأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية

 منهجية الدراسة :
اسة ر تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتم تصميم االستبيان كأداة للدراسة، واقتصر مجتمع الد 

ى حيث تم توزيع االستبانة عل على الجامعات الفلسطينية الثالث ) األزهر، واإلسالمية، واألقصى (
 (.%00( استبانة بمعدل استرداد )816وتم استرداد ) ( من العاملين في الجامعات،588)

 
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

لمال الفكري وتعزيز الميزة التنافسية في الجامعات يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة رأس ا .8
 الفلسطينية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق اإلجراءات اإلدارية لرأس المال الفكري والتي تعزز  .5
 )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(. الميزة التنافسية تعزى لمتغيرات

 عزىت التنافسية الميزة تعزز والتي ة رأس المال الفكريإدار  إحصائية توجد فروق ذات داللة .4
 لمتغيرات )للمسمى الوظيفي، ومكان العمل(.

 (. 1921دراسة مهنا، ) .1
بعنوان: "بناء نموذج وصفي جديد لقياس رأس المال الفكري: النموذج النوعي المقارن )نحو إطار 

 ناظم لعملية القياس("
 الهدف من الدراسة:

ة إلى تحليل نظري لمفهوم ومكونات وأهمية رأس المال الفكري، والتعرف على طرق هدفت الدراس   
كإطار ناظم  المساهمة في تطوير نموذج وصفيونماذج القياس وأهم االنتقادات التي وجهت لها، 

 لعملية القياس.

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

لى تطوير وتحسين مستمر مزامنة بعملية أن اإلطار المفاهيمي لرأس المال الفكري يحتاج إ .2
القياس، ألن عملية القياس مرتبطة بالمفاهيم والنظريات، لذلك طور الباحث تعريفًا جديدًا لرأس 
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المال الفكري وكذلك خلص إلى أهم المكونات التي اتفق عليها الغالبية العظمى من الباحثين، 
تي وصل إليها الباحث ومنها مراجع حديثة وتطرق ألهمية رأس المال الفكري وفقًا للمراجع ال

، وذلك ليتسنى للباحث االنطالق للنموذج من أرضية نظرية منهجية 5883و 5884وخاصة 
 وسليمة.

بالرغم من أهمية رأس المال الفكري، هناك إجماع على غياب تطبيقات رأس المال الفكري  .1
 على أرض الواقع، ووجودها كإطار نظري عام.

 (.1921ني، )دراسة الطلبا .1
 بعنوان: " رأس المال الفكري وعالقته بالرضا الوظيفي في جامعة بابل".

 الهدف من الدراسة:

لى تحقيق ا وتسعى الدراسة هدفت الدراسة لمعرفة العالقة بين رأس المال الفكري والرضا الوظيفي،
داهما على حإثر أري و هدف تمثل باختبار العالقة بين الرضا الوظيفي والمحافظة على رأس المال الفك

 .االخر

 منهجية الدراسة :
لغرض تحقيق هذا الهدف تم بنـاء نمـوذج افتراضي يحدد طبيعة العالقة بين المتغيرين، وانبثقت منه 

وتم اختيار المعهد التقني/بابل مجتمعا للبحث واختبار فرضياته، ونظرا  . عدة فرضيات رئيسية وفرعية
دارية ممن يشغلون المناصب اإل ( فرداً ٠٩د تكونت عينة البحث من )لكبر حجم المجتمع االصلي، فقـ

 .في المنظمة المبحوثة مع عينة عـشوائية من تدريسي وفني المنظمة المبحوثة

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

  .ن عن الصورة االجتماعية التي تحققها لهم الوظيفة الحاليةو فراد العينة راضأغلب أ ن إ .8
 .رأس المال الفكري والمحافظة على الرضا الوظيفيبين عوامل موجبة اك عالقة ارتباط وتأثير ن هنإ .5
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عوامل رأس المال الفكري والمحافظة على الرضا الوظيفي  .4

 للمتغيرات الشخصية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(. ىتعز 
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 (: 1921دراسة سليمان، ) .8
ن دراسة ميدانية في شركات التأمي بعنوان: "رأس المال الفكري ودوره في تحقيق اإلبداع المنظمي:

 األردنية"
 الهدف من الدراسة:

 عالقة وجود من والتحقق المنظمي اإلبداع تحقيق في ودوره رأس المال الفكري تعرف الدراسة استهدفت
 الهيكلي، البشري(الثالثة بعناصره رأس المال الفكري بين ما تربط معنوية، أثيرت وعالقة معنوية ارتباط

 النسبية األهمية وبيان )المنظمة الجماعة، الفرد،) الثالثة مستوياته على المنظمي واإلبداع) العالقاتي
 .المنظمي بداعاإل في التأثير حيث من رأس المال الفكري لمتغيرات

 منهجية الدراسة :
 التأمين لشركات والتشغيلية والتنفيذية العليا اإلدارية المستويات في المديرين من الدراسة جتمعم اختير

 يمثلون اإلدارية المستويات مختلف في مديًرا (80) الدراسة عينة وشملت ،(18) عددها والبالغ األردنية
 50  منها الصالح لغوب منها (57) استرجاع تم استبانة (80) وزعت حيث أردنية، تأمين شركة  (18)

 واختبار البيانات لتحليل االحصائية األساليب من مجموعة استخدمت وقد .ةبالمائ (%62) بنسبة (
 الى ضافةباإل المعيارية، واالنحرافات الحسابية، واألوساط المئوية، والنسب التكرارات، :وهي الفرضيات

 .البسيط االنحدار وتحليل البسيط، االرتباط ومعامل لسبيرمان، الرتب ارتباط معامل
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .المنظمي بداعواإل رأس المال الفكري بين ما معنوية ارتباط عالقة وجود. 1
 .المنظمي بداعواإل رأس المال الفكري بين ما معنوية تأثير عالقة وجود .5
رأس المال  من أكبر بدرجة المنظمي داعاالب في تأثيًرا الفرد مستوى على رأس المال البشري حقق. 4

 .العالقاتيورأس المال  الهيكلي
 ثم ومن األولى المرتبة في العالقاتيبرأس المال  االهتمام الى التأمين شركات في اإلدارات توجه. 3

 .رأس المال البشري الثالثة المرتبة وفي رأس المال الهيكلي
 (. 1922دراسة شعبان، ) .3
ال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية بعنوان )رأس الم 

 جوال(.
 الهدف من الدراسة:

التعرف على مستوى توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده الثالثة )البشري، والهيكلي،  .2
 وال.ينية ج(، وعلى مستوى الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطيوالعالقات
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 إبراز دور رأس المال الفكري ومكوناته في تحقيق الميزة التنافسية للشركة. .1
 التعرف على مدى تفاوت مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للشركة. .1

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

سبة الفلسطينية جوال بنتتوفر متطلبات رأس المال الفكري لدى شركة االتصاالت الخلوية  (8
 فكري متميز. رأس مالويسهم توافر تلك المتطلبات في امتالك الشركة ل 12.64%

تتوفر متطلبات رأس المال البشري لدى شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال بنسبة  (5
ًا تحديدبشري متميز، و  رأس مال، ويسهم توافر األبعاد المكونة له في امتالك الشركة ل08.80%

 من خالل ما يمتلكه العاملون من مهارات وقدرات وخبرة عملية.
هناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لشركة  االتصاالت  (4

الخلوية الفلسطينية جوال، وأن المال البشري هو المجال األقل تأثيرًا في تحقيق الميزة التنافسية 
 للشركة.

 (. 1929ن؛ والعجلوني، )دراسة الروسا. 8

 بعنوان: )أثر رأس المال الفكري في اإلبداع في المصارف األردنية(.
 الهدف من الدراسة:

هدفت الدراسة إلى قياس أثر رأس المال الفكري في اإلبداع لدى القطاع المصرفي في األردن والذي  
 ية.يمثل أحد القطاعات المهمة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماع

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

إن رأس المال الفكري من المفاهيم الحديثة الذي ما زال يخضع الجتهادات متباينة من حيث المفهوم 
ن أهم  والقياس، كما يسود االتفاق بين الكتاب أن رأس المال الفكري أصل إداري من أصول المنظمة، وا 

تفوق ذهنية تحقق لها ال ىاليوم هو ما تحوزه هذه المنظمات من قو مصادر الميزات التنافسية لمنظمات 
والثروة، وهو أساس تكوين قيمة مضافة وأساس االختالف بين القيمة الدفترية للمنظمة وقيمتها في 
السوق، وعلى الرغم من وجود نماذج تحليلية مختلفة تختص بقياس رأس المال الفكري فإن هناك أرضية 

 الجتهادات.مشتركة تجمع هذه ا
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 (:1929دراسة حمادة، ) .4

 بعنوان )التدريب وأثره في تطوير رأس المال الفكري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية(. 
 

 الهدف من الدراسة:

 اكتشاف أثر التدريب في تطوير رأس المال الفكري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. .8
، مال الفكري نتيجة وجود اختالف في )الجنساكتشاف الفروق في أثر التدريب على تطوير رأس ال .5

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، الخبرة، العمر، عدد الدورات(.
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أظهرت الدراسة أن للتدريب أثرًا إيجابيًا وفاعاًل في تطوير السلوك لدى موظفي السلطة الوطنية  .8
النتائج أن التدريب أسهم بتطوير أنماط السلوك لدى  (، حيث أظهرت%18.66بوزن نسبي )

الموظفين في مجال العالقات مع اآلخرين بشكل إيجابي، كما يؤثر التدريب بشكل إيجابي على 
سلوك الموظفين، ويحقق رغبات الموظفين ويسد النقص الموجود في المهارات التي يمتلكونها، 

والتعاون بين الموظفين، كما يسهم في إيجاد ويسهم التدريب في إيجاد روح العمل الجامعي 
روح التنافس الفردي )حوافز فردية(، ويؤثر التدريب في درجة الرضا لدى الموظفين بسبب 

 الحوافز المعنوية )خطاب شكر/ مشاركة/ زيادة المسئوليات والصالحيات(.
لسطينية طنية الفأظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي في تطوير االتجاهات لدى موظفي السلطة الو  .5

(، حيث أظهرت النتائج أن التدريب يؤدي إلى اكتساب تجارب وخبرات %10.02بوزن نسبي )
إحالل اتجاه إيجابي محل  إلى جديدة، ويعمل على زيادة االنتماء والوالء للمؤسسة، كما يؤدي

لمعلومات ا تجاه سلبي تنعكس في سلوك الفرد  وأقواله وأفعاله، وأيضًا يؤدي التدريب إلى تغيير
 .هوالحقائق المبنى عليها االتجاه لدي

 (.1990دراسة بلوناس وقذايفة، ). 0

 بعنوان: "دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال ـ دراسة نظرية" 
 الهدف من الدراسة:
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داراته ل الفكري وكيفية إهدفت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما هو دور رأس الما
لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة؟ ولإلجابة على هذا السؤال، قام الباحث باستعراض مفهوم رأس المال 
الفكري ومكوناته األساسية وكيفية إدارته ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة، من جهة أخرى 

النسبة للمنظمة، أنواعها، العوامل المؤثرة عليها، تعرضت هذه الدراسة إلى مفهوم الميزة التنافسية ب
والمحددات األساسية لها، كما ركزت الدراسة على كيفية إدارة رأس المال الفكري لتحقيق الميزة  التنافسية 

 لمنظمات األعمال في بيئة متغيرة.

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة ونجاح المنظمات  إن رأس المال الفكري هو الركيزة األساسية .8
 بصفة خاصة.

إن رأس المال الحقيقي الذي تملكه المنظمات هو رأس المال الفكري ويتمثل في المعرفة التي  .5
 يمكن تحويلها إلى قيمة.

الميزة التنافسية مفهوم مركب يتطلب فهم جوهره، واالقتناع باإلمكانيات التي يقدمها في مجال  .4
 تنافس.ال

استغالل الموارد والكفاءات بشكل جيد، والتوليف بينها بطريقة فعالة أدى إلى إنشاء مزايا تنافسية  .3
 حاسمة ومن درجة رفيعة.
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 الدراســـــــات األجنبية: .ب
 :  Ozar &( Ergun ،2015:)دراسة  .2

"EFFECTS OF INTELLECTUAL CAPITAL ON QUALITATIVE AND 

QUANTITATIVE PERFORMANCE: EVIDENCE FROM TURKEY" 

 الهدف من الدراسة :
عرف على رأس المال الفكري وأثره على األداء الكمي والنوعي للشركات العاملة تهدفت الدراسة إلى ال

 في تركيا.

 منهجية الدراسة :
لى لدراسة ع( شركة تعمل في قطاعات مختلفة في تركيا، واعتمدت ا8828تم اتباع طريقة المسح لعدد )

 االستبانة كأداة للدراسة .
 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 ( من أداء الشركات المبحوثة.%25أظهرت النتائج أن رأس المال الفكري يفسر ) .8
( ، بينما يؤثر على األداء النوعي %15ن رأس المال فكري يؤثر على األداء الكمي بنسبة )إ .5

 (.%03بنسبة) 
 ء النوعي أكثر منه تأثيرًا على األداء الكميارأس المال البشري على األديوجد تأثير ل .4
 الكمي األداء على يؤثر بينما ،(%28) بنسبة النوعي األداء على ن رأس المال الهيكلي يؤثرإ .3

 (.%23)بنسبة 
العالقات يؤثر على كل من األداء النوعي والكمي للشركات من خالل توفير معرفة  رأس مالن إ .2

 لمديري الشركات بكافة األطراف ذات العالقة بالشركات المستهدفة. واسعة
 بعنوان :et. al ((Patricia،1928 دراسة .1

"Intellectual Capital in Mexican Public Universities: A Comparative Study" 

 الهدف من الدراسة :
الل دراسة من خ جامعات المكسيكيةهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع رأس المال الفكري في كبرى ال

 ين في المكسيك.مقارنة بين جامعت
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 :منهجية الدراسة
م توزيعها كأداة للدراسة، حيث ت ، واعتمدت الدراسة على االستبانةتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

( للجامعة 506( للجامعة األولى، و)552( من التنفيذيين واإلداريين في الجامعتين بواقع )526على )
 الثانية. 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ع رأس ين في الجامعتين حول واقييوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المدراء التنفيذين واألكاديم .8
 المال الفكري وذلك لصالح الجامعة الثانية.

 جامعة الثانية.العالقات كان أقل من رأس المال البشري في ال رأس مالدرجة الموافقة على  .5
 يف العناصر األخرى لرأس المال الفكري من األقل كان رأس المال الهيكلي على الموافقة درجة .4

 األولى. الجامعة
(Zomorrodian، 2014) 01 دراسة  

Strategic Human Capital: Approaches & Models for Achieving Organizational Long-

term Competitiveness and Sustainability 
 

 الهدف من الدراسة:
تحليل العالقة بين استراتيجيات رأس المال البشري، وبعض المفاهيم اإلدارية الحديثة إلى هدفت الدراسة 

نموذج األداء العالي والمتميز(، إضافة إلى عالقته  )بطاقة األداء المتوازن، التخطيط االستراتيجي،

 بتحقيق الميزة التنافسية واستدامتها.

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أهم

 توجد عالقة بين دعم  رأس المال البشري وتحقيق الميزة التنافسية واستدامتها والحفاظ عليها. .8
 يوجد قواسم مشتركة بين مكونات رأس المال البشري والمفاهيم الحديثة في اإلدارة مثل:  .5

 لعالي المتميز(.)بطاقة األداء المتوازن والتخطيط االستراتيجي واالداء ا
بل قن رأس المال البشري يحتاج إلى التطوير المستمر، والدعم المتواصل والرعاية الكافية من إ .4

 يجاد قيمة مضافة لها )مالية وغير مالية(.القيادة التنظيمية للمنظمة إل
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  Ramirez and Gordillo)2014,(دراسة  .1

"Recognition and measurement of intellectual capital in Spanish universities" 

 الهدف من الدراسة:

 بانية،ي وتقديره في الجامعات اإلستهدف الدراسة إلى تقديم نموذج لغرض التعرف على رأس المال الفكر 
من خالل تقديم مجموعة من مؤشرات رأس المال الفكري لمساعدة الجامعات عن طريق تقديم معلومات 

ما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة والقابلية للمقارنة في مفيدة إلى حملة أسهمها، ب
 قطاع التعليم العالي.

 منهجية الدراسة :
تم توزيعه على أعضاء المجالس االجتماعية في الجامعات اإلسبانية العامة، بهدف  تم تطوير استبانة

أكثر من أي شيء آخر، وشكلت التعرف على العناصر غير الملموسة التي يطلبها حملة األسهم 
النتائج أساسًا لتطوير نموذج لقياس رأس المال الفكري للجامعات اإلسبانية، واستخدمت نتائج الدراسة 
التجريبية لتحديد العناصر غير الملموسة التي تحتاج إلى قياس وللتعرف على مجموعة متجانسة من 

 المؤشرات.

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
خلص الباحثان بأن المؤلفات العلمية والمهنية قدمت العديد من المقترحات لقياس رأس المال الفكري، 
وبالرغم من ذلك ال تزال الحاجة إلى مزيد من البحث ألن عدد قليل من هذه النماذج معتمدة لقياس رأس 

 تمدة.ج التجريبية المعالمال الفكري في الجامعات، هذه الحاجة هي خاصة نسبيًا عند النظر في النماذ
 ( Kim & Tylor،2014دراسة ) .8

بعنوان "رأس المال الفكري في مقابل القيمة الدفترية لألصول مقارنة القيمة المالئمة حسب قياسات  
 اإلنتاجية".
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 الهدف من الدراسة:  

ا أصبح ، وهو مإن الهدف من هذه الورقة هو تقديم دليل جديد على إنتاجية رأس المال الفكري ومكوناته
ممكنًا عبر بيانات رأس المال البشري التي أتيحت بعد اعتمادها من المعايير الدولية لإلفصاح المالي، 

لها في  value-relevanceإن قياسات اإلنتاجية هذه يتم استخدامها كنموذج لتحديد القيمة المالئمة 

 ية للقيمة الدفترية األصول.سوق األسهم، كما وتمتد النمذجة إلى قياسات اإلنتاجية النسب

 منهجية الدراسة:

( شركة 868تم جمع البيانات المالية من قواعد البيانات والتقارير السنوية للشركات على عينة من )
مدرجة في البورصة االسترالية على مدى خمس سنوات، وتم استخدام معامل االنحدار في المعالجات 

 اإلحصائية.

 ليها الدراسة:أهم النتائج التي توصلت إ

وخلص الباحثان إلى أن إنتاجية كل من رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال الفكري 
مرتبطة إيجابيًا وبشكل ملحوظ بسعر األسهم )كأن تمتلك قيمة مالئمة مثاًل( حيث تكون إنتاجية جميع 

 ول الملموس مهمة.األصول من ناحية القيمة الدفترية ال تذكر وعلى النقيض تكون األص

  (Lazzolino and laise،1921دراسة ) .3

"Value added intellectual coefficient (VAIC): A methodological and critical review 

كأداة قياس   Publicتهدف هذه الورقة إلى دراسة نموذج القيمة المضافة لرأس المال الفكري الذي قدمه 
تحديدًا من منطلق المعايير المنهجية للمحاسبة، وبشكل أكثر تحديدا، فإن لكفاءة رأس المال الفكري، 

الهدف من التحليل هو تحري نواحي القوة والضعف لمعامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري وبشكل 

 رئيسي من وجهة نظر نظريات المحاسبة.

 :منهجية الدراسة
مل في منطقة شمال ايطاليا في ست قطاعات ( شركة تع5226تم جمع بيانات البحث التجريبية من )

 (م.5888اقتصادية مختلفة، حيث تم جمع البيانات في عام )



15 
 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 Value Added Incomeالذي يتركز على بيان الدخل ذي القيمة المضافة  Pulicأن اقتراح  .2
Statement ألساسية، وبناء على ذلك فإن االنتقادات التي ال يتناقض مع أي من مبادئ المحاسبة ا

 يجب أن تخضع لمزيد من البحث.  Andriessonقام بها البروفيسور 

رأس المال الفكري، ال تمثل منافسًا حقيقيًا للطرق التقليدية )مثل نموذج القيمة االقتصادية إضافة  .1
قيمة المضافة لرأس المال . إن معامل الPulic( كما يظهر عكس ذلك في أبحاث EVA المضافة 

الفكري ونموذج القيمة االقتصادية المضافة تقيس جوانب مختلفة من األداء ولذا فإنها من الممكن أن 
تتوافق معًا في إطار يقاس فيه األداء من خالل طرق متعددة المعايير مثل: نموذج بطاقة األداء 

 األصول غير الملموسة. ونموذج مراقبة Skandia Navigatorالمتوازن ونموذج قياس 

 :et al ((Najim،1921 دراسة. 8
Impact of Intellectual Capital on Realizing University Goals in a Sample of Jordanian 

Universities 

 الهدف من الدراسة :
 ريشالتخطيط االستراتيجي، رأس المال الب) رأس المال الفكري عناصر هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير

 األهداف) الجامعة األداء الجامعي وأهداف تحقيق على( العالقاتيورأس المال  ورأس المال الهيكلي،
 .(الجدد الطالب وجذب المجتمعية، العالقات وتحسين الموظفين، وتطوير وصيانة األكاديمية،

 منهجية الدراسة :
ة على وزيع االستبانة كأداة للدراستم تطبيق الدراسة على ثالث من كبرى الجامعات األردنية، حيث تم ت

 ( من موظفي تلك الجامعات.28)
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 عام. بشكل الجامعي األداء على إيجابي لرأس المال الفكري يوجد تأثير .8
 وتطوير ،وصيانة األكاديمية إيجابي لكافة عناصر رأس المال الفكري على )األهداف يوجد تأثير .5

 ين(.الموظف
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يوجد تأثير ايجابي  لعناصر رأس المال الفكري) التخطيط االستراتيجي، رأس المال البشري ،  .4
( على جذب الطالب الجدد، بينما ال يظهر أثر لرأس المال الهيكلي على جذب والعالقاتي

 الطالب الجدد.
Memon et al. (2009) 01 دراسة  

Human capital a source of competitive advantage :Ideas for strategic leadership. 
 الهدف من الدراسة:

بشري متميز مستدام، حيث قامت الدراسة بطرح  رأس مالهدفت الدراسة إلى دراسة كيفية الحصول على 
مجموعة من األفكار لقيادة المنظمة من خالل تقييم عدد من النماذج المتميزة للحصول على رأس المال 

حفاظ عليه، انطالقًا من أن رأس المال البشري هو جزء ال يتجزأ من أي منظمة البشري واستدامته وال
 باعتباره أحد أهم األصول الفكرية للمنظمة.
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أن التكنولوجيا، والعولمة، وحدة المنافسة بين المنظمات أدى إلى تغيير النماذج المستخدمة لتحقيق  .8
ية، لذلك كان ال بد من استخدام نماذج ومصادر أخرى مختلفة لتحقيق تلك الميزة في الميزة التنافس

 ظل عصر المعرفة وتطورها.
 أن رأس المال البشري يعتبر المصدر الرئيس لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة في العصر الحديث. .5
جاح ؤدي حتمًا إلى نها البشري في نجاحها بالتالي سيرأس مالأن المنظمات إذا عرفت كيف يسهم  .4

 وفاعلية إدارتها.

 االغتراب الوظيفي:ركزت على الدراسات التي  1.1

 الدراســـــــات الفلسطينية و العربيــــــــــــــة: -أ
 

 ( :1928أبو العال )  دراسة .2

 رافية داخل بيئة العمل على ظاهرة االغتراب في العملغدراسة مدى تأثير العوامل الديمو بعنوان: 

 :ف من الدراسةالهد
 غتراباال ظاهرة على العمل بيئة داخل رافيةالديموغ العوامل تأثير مدى دراسة إلى البحث يهدف     
 .العمل في
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 منهجية الدراسة : 
 داخل يةاإلدار  االستشارات و التدريب قطاع على تطبيقها تم البحث إلطار التطبيقية إن الدراسة    

 فمختل في الموظفين على استقصاء)استبيان( نموذج 488 عدد وزيعت طريق عن ذلك و الكبرى القاهرة
 الدراسة. كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في القطاعات،

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 و عملال في االغتراب ظاهرة بين إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود عدم النتائج أظهرت .8

  .(أنثى أو ذكر) النوع
 العمل. في االغتراب و العمر بين إيجابية عالقة وجود .5
 عوروالش االجتماعية الحالة حيث من الموظفين بين إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود  .4

 العمل. في باالغتراب
 و اإلدارية المستويات مختلف في الموظفين بين إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود  .3

 العمل. في االغتراب ظاهرة
 ابحول االغتر  للموظفين يالعلم المستوى بين إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود عدم  .2

 .العمل في

 (: 1921دراسة دروزة والقواسمي)  .1

 العالي عليمالت وزارة تطبيقية دراسة الوظيفي، باالغتراب الشعور في األخالقي العمل مناخ بعنوان: أثر

 االردنية العلمي والبحث

 ف من الدراسة:الهد

هدفت الدراسة الى التعرف على درجة تأثير المناخ االخالقي )الجانب الفردي، والجانب المنظمي( على 
الشعور باالغتراب الوظيفي )الشعور بالتشاؤم، والشعور بالعجز، واالنعزالية، وعدم الرضا( في وزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي في االردن، 
 :منهجية الدراسة

تم توزيع و الدراسة ، كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في
( استبانة بنسبة 800( موظف ، وتم استرداد )588( استبانة ،حيث بلغ عدد موظفي الوزارة )588)

 (.%23استرداد)
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

القي وجود مناخ عمل أخارتفاع في مستوى تصورات المبحوثين حول  توصلت الدراسة الى ظهور .8
 .في الوزارة
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 جاءت تصورات المبحوثين حول مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي بمستوى متوسط.   .5
كما بينت الدراسة وجود أثر معنوي لمناخ العمل األخالقي ببعديه على الشعور باالغتراب الوظيفي  .4

 في الوزارة.
ائج وجود أثر معنوي للجانب الفردي األخالقي على الشعور باالغتراب الوظيفي، أظهرت النت  .3

 وعدم وجود أثر معنوي للجانب المنظمي األخالقي على الشعور باالغتراب الوظيفي.
 
 (:1921دراسة صبر) .1

 عينة راءآل تحليلية دراسة الوظيفي باالغتراب الشعور مستوى في العمل ضغوط مصادر بعنوان: أثر
 التعليمي اليرموك مستشفى في والممرضات الممرضين نم

 الهدف من الدراسة :
 الدور، صراع الدور، غموض) ب المتمثلة العمل ضغوط مصادر أثر عن الكشف إلى البحث يهدف

 اليرموك ستشفىم في الوظيفي باالغتراب الشعور مستوى في( الوظيفي والنمو التقدم وفرص أعباء العمل،
 التعليمي.

 
 :ية الدراسةمنهج

 وزعت ةستبانا تطوير تم البحث أهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ، ولتحقيق 
 للتحليل. صالحة ة( استبان858) منها استعيد مبحوثاً ( 856) بلغت عينة على
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم
 المرتفع العمل ضغط مستوى من نونيعا التمريض مهنة في العاملين أن البحث نتائج كشفت .8

 5.03) بوسط حسابي )  جاء والذي
 والذي المرتفع الوظيفي باالغتراب الشعور مستوى من يعانون التمريض مهنة في العاملين أن .5

  .4.88) )بلغ الذي الحسابي الوسط قيمة ذلك يؤيد
 مصادر بعادh نم بعد كل بين موجبة معنوية ارتباط عالقة وجود إلى التحليل نتائج ظهرت .4

 ضغوط مصادر توفر بان يعني وهذا. الوظيفي باالغتراب الشعور ومستوى، العمل ضغوط
 . الوظيفي باالغتراب التمريض مهنة في العاملين، اإلفراد شعور من ستعزز العمل

 في أبعادها مستوى وعلى الكلي المستوى على العمل ضغوط لمصادر معنوي ثرأ وجود .3
 والملل واألمان الراحة بعدم الشعور إلى بدورها تقود والتي الوظيفي ابباالغتر  الشعور مستوى
 .العمل من واالستياء والروتين
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 (:1921دراسة عبد المطلب) .8

 المعلمين من عينة لدى الجسمية واالضطرابات النفسي باالحتراق وعالقته الوظيفي االغتراب بعنوان:
 تالكوي بدولة الوافدات والمعلمات الوافدين

 الهدف من الدراسة:
 الجسمية طراباتواالض النفسي باالحتراق وعالقته الوظيفي على االغتراب التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 .الوافدات والمعلمات الوافدين المعلمين من عينة لدى

 منهجية الدراسة :
 وزعت مع البياناتلج كمقياس انةاتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وتم استخدام االستب 

 .األحمدي محافظة بمدارس ومعلمة العاملين معلماً ( ٠٢٩) من تكونت عينة على
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 عورالش نقص وبعد الشعور تبلد شدة بعد على والمعلمات المعلمين بين دالة فروق توجد  .8
 . المعلمين اتجاه في النفسي قاالحترا مقياس على الشعور تبلد تكرار وبعد باإلنجاز

 يالوظيف االغتراب مقياس على الدراسة عينة درجات بين دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد .5
  .والخبرة والعمر الجسمية االضطرابات ومقياس النفسي االحتراق مقياس على ودرجاتهم

 نحو ويفسران يظيفالو  باالغتراب قويين منبئين الجسمية واالضطرابات النفسي االحتراق يعتبر .4
 .(الوظيفي االغتراب) التابع المتغير تباين من ٪٠٩
 

 (:1921دراسة الزبيدي) .3
بعنوان: اختبار العالقة بين العدالة التنظيمية واالغتراب الوظيفي: دراسة استطالعية على عينة من 

 العاملين في معمل أسمنت الكوفة.
 الهدف من الدراسة:
 ،  الوظيفي واالغتراب التنظيمية العدالة بين لعالقةا ختباراهدفت الدراسة إلى 
 منهجية الدراسة:

في  العاملين ( من833) ب عينة الدراسة وتمثلت اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، 
 معمل اسمنت الكوفة.

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

بعاد نظيميةالت العدالة إبعاد بين عكسي معنوي ارتباط وجود  .8  يعني هذاو  الوظيفي، االغتراب وا 
 .التنظيمية العدالة بغياب العامل شعور عند يزداد للعامل الوظيفي ن االغترابأب
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 لخمسةا الوظيفي بأبعاده االغتراب على التنظيمية العدالة إبعاد لجميع معنوي تأثير وجود .5
 ابتفادي االغتر  في مهم دور بتلع التنظيمية العدالة أن يعني وهذا ، الدراسة في المعتمدة
 .للعاملين الوظيفي

 
 :(1921دراسة شحادة ) .8

 زةغ محافظات في بصرياً  المعاقين لدى نجازلإل  بالدافعية وعالقته النفسي االغتراب بعنوان:

 الهدف من الدراسة:

عرف على والت ،الغتراب النفسي والدافعية لإلنجازهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين ا
 مستوى االغتراب النفسي والدافعية لإلنجاز لعينة الدراسة المبحوثة. 

 منهجية الدراسة :
مقياسيين  يرتطو  تم البحث أهدف اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها ، ولتحقيق 

اقين بصريًا في طالب من المع( 858) عينة بلغت على تم توزيعهما نجازلالغتراب النفسي وللدافعية لإل
 مدرسة النور واألمل والجامعة اإلسالمية بغزة.

 
 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الدرجة الكلية لالغتراب النفسي والدافعية  .8
 س صحيح.لإلنجاز، بمعنى أنه كلما قل االغتراب النفسي زادت الدافعية لإلنجاز والعك

 (.%44.43بوزن نسبي ) ،تراب النفسي كانت أقل من المتوسطدرجة موافقة المبحوثين على االغ .5
أن مستوى الدافعية لإلنجاز مرتفع لدى أفراد عينة الدراسة ، حيث إن الدرجة الكلية للدافعية  .4

 (.%12.65لإلنجاز حصلت على وزن نسبي)
 النفسي تعزى لمتغير الجنس. غترابعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اال .3
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 (: 1922دراسة الدوسري ) .4

 لحرس ةالعام باإلدارة العاملين الضباط رنظ وجهة من الوظيفي باالغتراب وعالقته التنظيمي المناخ بعنوان:
 الرياض بمدينة الحدود

 :الهدف من الدراسة

الغتراب الوظيفي من وجهة نظر هدفت الدراسة إلى اختبار ودراسة العالقة بين المناخ التنظيمي وا
والتعرف على خصائص المناخ التنظيمي  ديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض،مالعاملين بال

 غتراب الوظيفي لدى العاملين.وأساليبه ، إضافة إلى معرفة مستويات الشعور باال
 منهجية الدراسة :

املين كون مجتمع الدراسة من جميع الضباط العاتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ، وت 
( 554( مفردة، وبلغت العينة )252الي )الحدود بمدينة الرياض وعددهم اإلجمفي المديرية العامة لحرس 

 ( منها صالحة للتطبيق الميداني.568( استبانة حصل على )488وقام الباحث بتوزيع )
 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

اد مجتمع الدراسة موافقون على خصائص المناخ التنظيمي في المديرية العامة لحرس أن أفر  .8
 (.4.00الحدود في مدينة الرياض بمتوسط )

ة مأن أفراد مجتمع الدراسة موافقون  بشدة على أساليب  المناخ التنظيمي في المديرية العا .5
 (.3.42لحرس الحدود في مدينة الرياض بمتوسط )

ذات داللة معنوية بين خصائص المناخ التنظيمي ومستويات الشعور  وجود عالقة عكسية .4
 باالغتراب الوظيفي لدى الضباط العاملين.

ع حول محاور الدراسة وفقًا معدم وجود فروق ذات داللة معنوية في اتجاهات أفراد المجت .3
 ية(.ر لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية )العمر، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، الرتب العسك

 (:1922دراسة أبو سلطان ). 0

 غزة قطاع يف العالي والتعليم التربية وزارة في للعاملين الوظيفي باألداء وعالقته الوظيفي بعنوان: االغتراب
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 الهدف من الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االغتراب الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات 
ية في قطاع غزة، بتطبيق الدراسة على العاملين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم العالي في الحكوم

قطاع غزة، والخروج بتوصيات تعمل على زيادة االهتمام بموضوع االغتراب الوظيفي لما له من تأثيرات 
 سلبية تحد من مستوى األداء الوظيفي.

 :منهجية الدراسة
الستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات األولية، وطبقت على عينة عشوائية قامت الباحثة باستخدام ا

موظف  122( من مجتمع الدراسة المكون من %38( موظفًا إداريًا بنسبة )485طبقية مكونة من )
إداري، كما اقتضت طبيعة البحث ومتطلباته استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ألنه يعتمد على دراسة 

 هو ووصفه بشكل دقيق والتعبير عنه كما وكيفًا. الواقع كما

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة ظهور االغتراب الوظيفي بين العاملين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم في  .2
 قطاع غزة.

ي واألداء الوظيفكما وبينت الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االغتراب الوظيفي  .1
 للعاملين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة .

عالقة الموظف  -وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك بين كل من )عالقة الموظف باإلدارة المباشرة  .1
ظروف العمل( وبين األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في وزارة  -المراجعين  -بزمالء العمل 

 والتعليم في قطاع غزة.التربية 

 ( :1994دراسة الثبيتي، ) .29

 .جدة بمدينة العامة المنظمات في الوظيفي الغترابا بعنوان:

  الهدف من الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ظاهرة االغتراب الوظيفي في المنظمات العامة بمدينة جدة، 
الوظيفي، والتعرف على األسباب التي يمكن أن  وذلك من خالل إلقاء الضوء على مفهوم االغتراب
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تؤدي إلى وجود هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة أو التي تؤدي إلى زيادة حدتها، ومعرفة اآلثار المتوقعة 
لوجود ظاهرة االغتراب الوظيفي، وكذلك معرفة الطرق واألساليب التي يمكن أن تساهم في القضاء أو 

 لسلبية. الحد من آثار هذه الظاهرة ا
 :منهجية الدراسة 
ستبانة على عينة عشوائية من ا( 188وتم توزيع )اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،  

 المنظمات الحكوميين العاملين في المنظمات العامة المدنية فقط بمدينة جدة.
 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أن ومن أهم و  لين بالدراسة يتسمون باغتراب وظيفي بمستوى متوسط،أن الموظفين الحكوميين المشمو 
معظم  تباعااألسباب المؤدية لوجود هذه الظاهرة افتقار التقارير عن العاملين لألسس الموضوعية و 

العاملين لإلجراءات الروتينية، ووجود رغبة لدى البعض لالحتفاظ بالمعلومات ألنفسهم وعدم خضوع 
ن أهم اآلثار المتوقعة لظاهرة االغتراب أ،كما وتوصلت الدراسة إلى  ليمة وثابتةالحوافز لمعايير س

الوظيفي كثرة األخطاء في أداء الواجب وكثرة مظاهر اإلعياء والصداع والكآبة لدى الموظفين وترك 
 كن مكان العمل أثناء الدوام، وكما توصلت الدراسة إلى أن أبرز الطرق واألساليب لمعالجة تليالكثير 

الظاهرة هي االستعانة بقراءة القرآن عند الشعور بالضيق والتعامل مع الموظفين بطريقة مالئمة من قبل 
تاحة الحرية للتعبير عن األفكار الخاصة بالعمل.  اإلدارة وا 

 (:1998دراسة  زاهي ) .22

 بعنوان: الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات

 :الهدف من الدراسة

 اإلطارات به يتميز الذي باالغتراب الوظيفي الشعور مستوى على التعرف محاولة إلى الدراسة هدفت
 في الفروق داللة معرفة ثم. لديهم نجازإلل مستوى الدافعية كذاو  الجزائري، المحروقات لقطاع الوسطى
والتعرف  الوسيطة،و  الديموغرافية المتغيرات بعض باختالف الوظيفي وعوامله باالغتراب الشعور مستوى

والتعرف  جهة، من نجازلإل والدافعية الوظيفي باالغتراب الشعور بين وداللتها رتباطيةالعالقة اال إلى
 .جهة أخرى ،من نجازلإل الدافعيةو  الوظيفي باالغتراب شعورال عوامل تربط التي العالقة على
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 :منهجية الدراسة 
( مفردة من العاملين 548اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وبلغت عينة الدراسة ) 

 . بقطاع المحروقات الجزائري في شركة سوناطراك الجزائرية
 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .العينة أفراد لدى المتوسط عن بقليل أقل كان الوظيفي باالغتراب الشعور مستوىأن  .8
 .المحروقات لقطاع الوسطى اإلطارات لدى جداً  مرتفعاً  كان للنجاز الدافعية مستوىأن  .5
 نظام باختالف الوظيفي باالغتراب الشعور في العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق توجد .4

 .العمل
 باختالف الوظيفي باالغتراب الشعور في العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق دتوج ال .3

 .األقدمية
 عوامله و الوظيفي باالغتراب الشعور في العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق توجد .2

 .العمل ومعنى معيار انعدام عدا ما رسمية غير جماعة إلى االنتماء باختالف
 عوامله و الوظيفي باالغتراب الشعور في العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .6

 .المسؤولية تقلد باختالف
 .نجازلإل بالدافعية وعوامله الوظيفي باالغتراب الشعور بين إحصائية داللة ذو سلبي ارتباط يوجد .1

 
 (:1998دراسة المطرفي) .21

 لمكرمةا مكة منطقة جوازات بإدارة العاملين على مسحية ةدراس:  باألداء وعالقته الوظيفي االغتراببعنوان: 

 :الهدف من الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين االغتراب الوظيفي واألداء الوظيفي للعاملين في 
إدارة جوازات منطقة مكة الكرمة، وكذلك التعرف على األسباب المؤدية لالغتراب الوظيفي ومظاهره 

 الحد منه.وطرق 

 منهجية الدراسة:
 وزعت ةستبانا تطوير تم البحث أهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي بطريقة المسح االجتماعي، ولتحقيق

راد والضباط ف( من األ288جمال )( فرد بإ388)و ضابط مبحوث( 888) عشوائية بلغت عينة على
 كأداة لجمع البيانات. ةالعاملين بإدارة الجوازات بمكة المكرمة ، واستخدمت االستبان
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

انتشار ظاهرة االغتراب الوظيفي بين الضباط واألفراد العاملين في إدارة جوازات منطقة مكة  .8
 المكرمة.

عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات األفراد العاملين في إدارة الجوازات بمكة المكرمة  .5
صور معاناة العاملين، السباب المؤدية لالغتراب الوظيفي ، األثار المتوقعة بالنسبة لكل من ) 

 لالغتراب الوظيفي، طرق الحد من االغتراب الوظيفي(.
 

 الدراســـــــات األجنبية: -ب
 :  and Soltani (Mashallah،2015)  دراسة .2

Investigating the Effect of Job Alienation on the Organizational Citizenship Behavior 

(Branches of Sepah Bank in Shahreza and Dehaghan as Case Study) 

 الهدف من الدراسة :

 هدفت الدراسة إلى دراسة أثر االغتراب الوظيفي على سلوك المواطنة التنظيمية .

 منهجية الدراسة :
أداة للدراسة تم ك انةعلى االستباتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، واعتمدت الدراسة  

 مدير من ذوي الخبرة ونواب الرؤساء وموظفي فروع أحد المصارف اإليرانية الكبرى.  20توزيعها على 
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لبعد العجز على سلوك المواطنة التنظيمية. .8
 لبعد الالمعنى على سلوك المواطنة التنظيمية. يوجد تأثير ذو داللة إحصائية .5
 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لبعد االغتراب الذاتي على سلوك المواطنة التنظيمية. .4

 
 :  gharaibeh-Al &( Taamneh ،2014)دراسة  .1

The Impact of Job Security Elements on the Work Alienation at Private Universities 

in Jordan (A Field Study from Employees perspective 

 :الهدف من الدراسة

 لجامعاتا في االغتراب بالعمل على الوظيفي األمن عناصر أثر على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 . األردن في الخاصة
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 منهجية الدراسة :
 البيانات جمع ىعل للتعرف استبيان إعداد تم اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وقد 

 .الخاصة الجامعات في موظف 582 من تكونت الدراسة عينة من

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 شعورال على ككل األمنية العمل العناصر فرص من اً كبير  اً تأثير  هناك أن النتائج أظهرت .2
 . العمل باالغتراب

 االغترابب الشعور على الديموغرافية للمتغيرات أثر أي يوجد ال أنه الدراسة أيضًا  هذه أظهرت .1
  الوظيفي.

 :  Neharika & ( Nisha،2014)دراسة  .1
An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers 

 :الهدف من الدراسة

، معرفةمجال اللين في هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم عوامل التنبؤ باالغتراب الوظيفي  للعام
) المركزية، االتصاالت الرسمية(،  الهيكل التنظيمي وافترضت الدراسة أن هذه العوامل تتضمن:

 وخصائص العمل )االستقاللية، تنوع المهارات، القدرة على اثبات الذات، عالقات العمل(.
 :منهجية الدراسة

لدراسة ا وزع على أفراد استبيان إعداد تم اتبع الباحث طريقة البحوث المسحية في دراسته ، وقد 
 والمتمثلة في العاملين في قطاع التكنولوجيا والمعلومات. المستهدفين

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
 . العمل يشعرون باالغتراب الوظيفي في ( من عينة الدراسة%58) أن النتائج أظهرت .1
ود عمل ) عدم وج الوظيفي بالترتيب هي: الغتراببا الدراسة أن أهم عوامل التنبؤ هذه أظهرت .1

 . هادف، سوء عالقات العمل، عدم القدرة علة العمل للسماح بالتعبير عن الذات( 
 :  Tummers،et al.،2013 ))دراسة  .1

Laura، The Effects of Work Alienation on Organizational Commitment، Work Effort 

and Work-to-Family Enrichment 

 

 



77 
 

 الهدف من الدراسة:

تحليل آثار االغتراب الوظيفي في العمل على االلتزام التنظيمي، والجهد المبذول  إلى   هدفت الدراسة
ثراء العمل إلى العائلة دًا ليلة جق الدراسات التي تناولت هذه األبعاد واعتبرت الدراسة ان، في العمل وا 
 .تحتاج إلى دراسة أكثر من ذلك

 لدراسة :منهجية ا
وحات التي م اختبار الفرضيات باستخدام المس، وقد تلمنهج الوصفي التحليلي في دراستهاتبع الباحث ا 

، وكان 790)م )ؤهفي هولندا وكان عدد الذين تم استقصا ين عينة وطنية من ممرضات القبالةجمعت ب
 (.٪(61معدل االستجابة 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .التنظيمي في العمل  داخل المنظمةالقة بين االغتراب الوظيفي وااللتزام توجد ع .8
 ، العمل غير مجدي وال معنىغتراب الوظيفي ) العجز في العمليوجد تأثير عكسي لبعدي اال .5

 له( في االلتزام التنظيمي للعامالت.
 راب الوظيفي على الجهد المبذول في داخل العمل.تيوجد تأثير سلبي لالغ .4
يؤدي إلى حدوث آثار سلبية  ،بأن العمل ال معنى له وغير مجدي يشعر العاملون عندما .3

 .ثراء العمل من الناحية الوظيفية وعلى الحياة العائلية من ناحية أخرى.إينعكس على 
   Farahbod،et al.،2012 ):)دراسة  .8

WorkAlienation. Historical Backgrounds,concepts, reasons and effects 

 الهدف من الدراسة:

العالقة بين الواقع المالي لألفراد وحالة االغتراب النفسي التي  على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 تؤثر على أداء الموظف.

 منهجية الدراسة:
من  جمع البيانات من خالل تدوين المالحظات ، وتملمنهج الوصفي التحليلي في دراستهاتبع الباحث ا 

 عالقة. مصادر مختلفة ذات
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 ، بمعنى أن زيادة الدخل يؤديعالقة سلبية بين الدخل واالغتراب هناك أن النتائج أظهرت .2
 إلى مستوى أدنى من االغتراب.

، تآتتضمن ) زيادة األجور والمكاف أن أهم الممارسات المحتملة للحد من االغتراب .1
 ، ربط األجر باألداء(.جوروتعزيز الشفافية في األ

 :  Sarros،et al،2002):)  دراسة .3
Work Alienation and Organizational Leadership. British Journal of Management 

 الهدف من الدراسة :
ن من أنواع معتمدة على نوعي ،تراب الوظيفي والقيادة التنظيميةهدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين االغ

 ، والشعور باالغتراب الوظيفي.قة بين الهيكل التنظيمي للمنظمة، إضافة إلى العالةدالقيا

 منهجية الدراسة :
( 682، واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة للدراسة تم توزيعها على )تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي

تم استرداد ، و المتحدة األمريكيةيات من موظفي إدارة مكافحة الحرائق للساحل الشرقي الرئيسة في الوال
 (.%24.2( استبانة بنسبة استرداد بلغت)456)

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية ودرجة االغتراب الوظيفي في  .8
 العمل.

 تراب الوظيفي فييوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التبادلية ودرجة االغ .5
 العمل.

 يوجد تأثير غير مباشر للهيكل التنظيمي على االغتراب الوظيفي. .4

 التعليق على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية. 1.1

 التعقيب على الدراسات التي ركزت على رأس المال الفكري:
  ودراسة ) (Zomorrodian، 2014( ودراسة )Ergun & Yılmaz، 2015اتفقت كل من دراسة ) -

Najim،et al،2012   ) في دراســـة رأس المال الفكري وعالقته باألداء، إال أن الدراســـة األولى تناولت
األداء النوعي والكمي ، في حين الدراســــــــــة الثانية قامت بقياس األداء من خالل بطاقة األداء المتوازن، 

لى ع لمكونات رأس المال الفكريي يجابإوجود عالقة ارتباط وتأثير  وتوصــــــــــــــلت تلك الدراســـــــــــــــات إلى
 األداء.
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 Ramirez and) ( ودراســـــــــــــــــة Patricia،et al، 2015  ) بينمــــا اتفقــــت كــــل من دراســـــــــــــــــة -
Gordillo،2014 دراســــــــــــــــة واقع رأس المــال الفكري وتقييم مــدى توافر مكونــاتــه المختلفــة في (  على
 ، مع االختالف في بيئة عمل تل الجامعات.الجامعات

( على  Lazzolino and laise، 2013( ودراسة )Kim & Tylor، 2014دراسة )ركزت كل من  -
كري من منظور وتوجه محاســـــبي واقتصـــــادي ، حيث قامت الدراســـــة األولى بقياس فقياس رأس المال ال

رأس المال الفكري من خالل القيمة الدفترية لألصــــــــــــــول مقارنة مع القيمة المالئمة لإلنتاجية، وقامت 
 ة بقياسه من خالل القيمة المضافة من الناحية االقتصادية.الدراسة الثاني

إلى تحليل دور رأس المال (  2111الروسللا  )و( 2112سلللانا  ) كل من دراســــة في حين ذهبت  -
 ري في تحقيق اإلبداع المنظمي.كالف
دراسة رأس المال الفكري ودوره ( على 2112قشقش،) ( ودراسة2111شعبان،) اتفقت كل من دراسة -
ي تعزيز الميزة التنافسية، مع اختالف مجال التطبيق، حيث ط بقت الدراسة األولى على شركة ف

 االتصاالت، بينما األخرى ط بقت على الجامعات الفلسطينية.
يمكن أن يتأثر بعوامل الفكري على أنه متغير تابع ( رأس المال 2111اعتبرت دراسة)حمادة، -

 ه بالتدريب. ومتغيرات أخرى ، وذلك من خالل تأثر 

 على الدراسات التي ركزت على االغتراب الوظيفي: ليقالتع

( 2113صبر، ( ودراسة )2112دروزة والقواسمي، ودراسة ) (2112أبو العال كل من دراسة ) اعتبرت -
أن االغتراب الوظيفي متغيرًا ( Taamneh & Gharaibeh، 2014( ودراسة )2112الزبيدي،ودراسة )

المنــاخ  ،موغرافيــة في بيئــة العمــليوامــل الــدمــل ومتغيرات مســــــــــــــتقلــة أخرى مثــل: ) العتــابعــًا يتــأثر بعوا
 األمن الوظيفي(. العدالة التنظيمية، ،األخالقي ،ضغوط العمل

أبو ســـلطان  ( ودراســـة )2112شـــحادة، ودراســـة ) (2113عبد النطلب كل من دراســـة ) بينما اعتبرت -
أن ( Taamneh & Gharaibeh، 2014اســــة )ودر Mashallah،et al، 2015)( ودراســــة )2111،

لدافعية ا االغتراب الوظيفي متغيرًا مســــتقاًل يمكنه أن يؤثر بعوامل تابعة أخرى مثل: )االحتراق النفســــي،
 لإلنجاز ،األداء الوظيفي ، سلوك المواطنة التنظيمية ،وااللتزام التنظيمي(.

قياس العالقة بين ( على  2111أبو سللللللطا  ( ودراســـــــــــة )2112المطرفي،ركزت كل من دراســـــــــــة ) -
 االغتراب الوظيفي واألداء الوظيفي للعاملين.

 على تحليل واقع االغتراب الوظيفي.(2112زاهي )و(  2112الثباتي ) كل من دراسة اتفقت  -
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 ( الفجوة البحثية1.3رقم ) شكل
 

 
 
 

 
 

 

 

 .الدراسة أدبيات على بناء الباحث إعداد من: لمصدرا

 
 
 
 

  

هم أوتحديد  فكريرأس المال القياس  -
  كونة لها.بعاد والعوامل المالمكونات واأل

تحليل آثار االغتراب الوظيفي في العمل  -
 .على االلتزام التنظيمي

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة  -
 التنافسية للمنظمة.

التعرف على مستوى الشعور باالغتراب  -
الوظيفي لدى العاملين في الجامعات 
الفلسطينية ومدى عالقته بالمتغيرات 

 الشخصية.
خ التنظيمي واالغتراب العالقة بين المنا -

 الوظيفي للعاملين.
التعرف على رأس المال الفكري وتقديره في  -

 الجامعات .
 معامل نموذجل ونقدية منهجية قراءة -

 لرأس المال الفكري المضافة القيمة
(VAIC ). 

مكونات  رأس عدم وجود دراسة جمعت بين  - 
ودوره في الحد من ظاهرة  المال الفكري

 غتراب الوظيفي.اال
ختالف في مجال التطبيق لهذه الدراسة ا -

حيث تم التطبيق على  والدراسات السابقة،
 وزارت حكومية.

 يفكر اختالف طبيعة مكونات رأس المال ال  -
من بيئة عمل ألخرى، سواء محليًا أو 

ت االإقليميًا إضافة إلى اختالف ح
غتراب الوظيفي من ومستويات الشعور باال

 بيئة عمل ألخرى.
 

اسة الحالية بدراسة الجوانب الدر  اهتمت - 
ه ودور  فكريواألبعاد المتعلقة برأس المال ال

في الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي 
 للعاملين، وذلك من خالل:

 البشري)  الفكرياختبار العالقة رأس المال  -2
 .واالغتراب الوظيفي (والعالقاتي،والهيكلي 

تحديد األهمية النسبية لكل مكون من   -1
وزارتي في  الفكريلمال مكونات رأس ا

 .العمل والشئون االجتماعية
بين متوسطات استجابات  تحديد الفروق -1

 وزارتي العمل والشئونفي  العاملين
، ومستويات لفكريلمكونات رأس المال ا

 الشعور باالغتراب الوظيفي لدى العاملين.
التوصيات التي من إلى محاولة التوصل  -1

ر الممكن ان تساهم في الحد من الشعو 
 .غتراب الوظيفي لدى العاملينباال

 دراسةلل اإلضافية نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانببعض حديد الفجوة البحثية من خالل ت

 

 ةنتائج الدراسات السابق

 

 الدراسة الحالية
 

 الفجوة البحثية
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 :مقدمةال

جراءاتها محوراً   يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من الدراســة، وعن رئيســاً  تعتبر منهجية الدراســة وا 
طريقها يتم الحصـــــول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصـــــائي للتوصـــــل إلى النتائج التي يتم 

تعلقة بموضــوع الدراســة، وبالتالي تحقق األهداف التي تســعى إلى تفســيرها في ضــوء أدبيات الدراســة الم
 تحقيقها. 

اســـــة الدراســـــة، وكذلك أداة الدر وعينة ومجتمع  متبعنهج الللم تناول هذا الفصـــــل وصـــــفاً على ذلك  وبناءً 
بالمعالجات  وينتهي الفصل ،، ومدى صدقها وثباتهاوكيفية بنائها وتطويرهاإعدادها المستخدمة وطريقة 

 إلجراءات.يلي وصف لهذه ا اواستخالص النتائج، وفيملبيانات حصائية التي استخدمت في تحليل ااإل
 

 منهج الدارسة. 2.1

 خالله من الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 والعمليات حولها تطرح التي اتها واآلراءمكون بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي
"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (888:5886) الحمداني ويعرف

الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم  أواألحداث المعاصرة، 
درسها ن سة والظواهر التيراوتتطلب معرفة المشاركين في الد يانات عن خصائص معينة في الواقع،ب

  .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقات
 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
: حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراســــــة إلى مصــــــادر البيانات المصــــادر الثانوية .1

الثـــانويـــة والتي تتمثـــل في الكتـــب والمراجع العربيـــة واألجنبيـــة ذات العالقـــة، والـــدوريـــات والمقـــاالت 
والتقارير، واألبحاث والدراســات الســابقة التي تناولت موضــوع الدارســة، والبحث والمطالعة في مواقع 

 اإلنترنت المختلفة.

ة لجأ الباحث إلى جمع البيانات : لمعالجة الجوانب التحليلية لموضــــــــــوع الدراســــــــــالمصــــــادر األولية .2
 األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض.
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 مجتمع الدراسة:  1.1

  اعيةاالجتم والشـــــــؤون العمل وزارتي في اإلشـــــــرافية المواقع في الموظفين من الدراســـــــة مجتمع يتكون
 .وموظفة موظفاً ( 858) عددهم والبالغ، 5883 للعام  غزة بمحافظات

 ستبانة الختبارا( 30عينة استطالعية حجمها ) حيث استخدم الباحث طريقة المسح الشامل، وتم توزيع
االستبانة، ومن ثم استكمال توزيع باقي  وسالمة صدق من التأكد االستبانة، بعد وثبات الداخلي االتساق

 .(%888) بنسبة ستبانةا) 858استرداد ) االستبانات بعد ذلك على باقي أفراد مجتمع  الدراسة، وقد تم

 :أداة الدراسة 1.1
دراسة تطبيقية على وزارتي  -رأس المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي "ستبانة حول اتم إعداد 

 .العمل والشئون االجتماعية "

 وقد اعتمد الباحث على أداة االستبانة نظرًا لمالئمة وسهولة التعاطي معها.

 من قسمين رئيسيين: الدراسةبانة ستوتتكون ا
د الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، عدوهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )القسم األول: 

 (.سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي، المؤهل العلمي
 

 مجاالت: 3فقرة، موزع على  22، ويتكون من مجاالت الدراسةوهو عبارة عن  القسم الثاني:
 مجاالت فرعية: 3فقرة، مقسم إلى  23، ويتكون من رأس المال الفكري: مجال األولال

 ( فقرة.12، ويتكون من )رأس المال البشريأواًل: 
 ( فقرة.12، ويتكون من )رأس المال الهيكليثانيًا: 
 ( فقرة.12، ويتكون من )رأس المال العالقاتيثالثًا: 

 ( فقرة.12ن من )، ويتكو االغتراب الوظيفيالمجال الثاني: 
تكون ، ويمكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب الوظيفيالمجال الثالث: 

 ( فقرة.11من )
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وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول 
(3.1:) 

 

 لخماسي(: درجات مقياس ليكرت ا101جدول )
 غير موافق تماماً  غير موافق محايد موافق موافق تماماً  االستجابة
 2 2 3 2 1 الدرجة

 

 خطوات بناء االستبانة: 1.1

سة تطبيقية درا -رأس المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي" لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 -ع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة :، واتب" على وزارتي العمل والشئون االجتماعية

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في و  اإلدارياألدب االطالع على  -8
 بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 تبانةاالســــ مجاالتاســــتشــــار الباحث عددًا من أســــاتذة الجامعات الفلســــطينية والمشــــرفين في تحديد  -5
 .هاوفقرات

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. -4
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -3
 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية. -2
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -6
( من المحكمين من أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس في جامعة األقصـــــــــــــى 9تم عرض االســـــــــــــتبانة على ) -1

( يبين 1رة والسياسة، والجامعة االسالمية وجامعة األزهر ووزارة العمل والملحق رقم )وأكاديمية اإلدا
 أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

في ضـــوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االســـتبانة من حيث الحذف أو اإلضـــافة والتعديل،  -0
 (.2) قاالستبانة في صورتها النهائية، ملح رلتستق

 صدق االستبانة: 8.1

(، كما يقصد 112: 2111صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي، 
بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها 

(. 129:2111ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات وآخرون، 
 وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
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 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -1

 أو الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "

( حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من 112: 2111" )الجرجاوي،الدراسة موضوع المشكلة
(، وقد استجاب 1متخصصين في مجال اإلدارة وأسماء المحكمين بالملحق رقم ) 9ن المحكمين تألفت م

الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج 
 (.2انظر الملحق رقم ) -االستبيان في صورته النهائية 

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية 
 ستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباطهذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لال

 ل نفسه.بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجا
 

 االتساق الداخلي لمجال "رأس المال الفكري" -
ية " والدرجة الكل رأس المال البشري( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.2جدول )يوضح 

وبذلك يعتبر المجال  α ≤0.05 للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 قياسه.لما وضع ل صادقاً 
 

 (102جدول )
 " والدرجة الكلية للمجال " رأس المال البشريمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 558. يتوفر لدى الوزارة نظام حوافز فعال للموظفين المبدعين والمتميزين .  .1

 0.000* 625. توفير البيئة المالئمة لإلبداع واالبتكار. تعمل الوزارة على  .2

3.  
يمتلك الموظفون مهارات وخبرات كبيرة ومتميزة في مجال أعمالهم 

 المخصصة لهم.
.602 *0.000 

 0.000* 670. تشجع الوزارة على إدارة وبناء فرق العمل المعتمدة على اإلدارة الذاتية.  .2
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.001* 489. زارة.قيق األهداف االستراتيجية للو تمتلك الوزارة كفاءات متخصصة لتح  .2

 0.001* 491. يتمتع الموظفون بالقدرة على ابتكار الحلول وتطوير األداء.  .6

2.  
تأخذ الوزارة  بآراء الموظفين في اتخاذ القرارات وبناء الخطط التطويرية 

 للعمل.
.484 *0.001 

2.  
جماعي ب العمل التوجد ممارسات حقيقية من قبل الوزارة في تبني أسالي

 وتعزيز روح الفريق الواحد في العمل.
.575 *0.000 

9.  
المحدثة باستمرار عن الخدمات التي  يتوفر لدى موظفو الوزارة المعرفة

 تقدمها الوزارة
.529 *0.000 

11.  
تركز الوزارة جهودها نحو التطوير والتعليم المستمر كأساس الكتساب 

 المهارات الالزمة للموظفين.
.572 *0.000 

11.  
تسعى الوزارة إلى االستفادة القصوى من كفاءات ومهارات الموظفين 

 لديها.
.515 *0.000 

تعمل الوزارة على استثمار قدرات موظفيها والطاقات الكامنة لديهم بكفاءة   .12
 وفاعلية.

.714 *0.000 

تزود قيادات الوزارة العاملين لديها بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء   .13
 بكفاءة وفاعلية.المهام 

.670 *0.000 

 0.001* 495. تحرص الوزارة على االحتفاظ بالموظفين المبدعين وتهتم بهم.  .12

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
لية " والدرجة الكرأس المال الهيكلي ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.3جدول )يوضح 

وبذلك يعتبر المجال  α ≤0.05 ي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية للمجال، والذ
 صادقا لما وضع لقياسه.
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 (101جدول )
 " والدرجة الكلية للمجال رأس المال الهيكليمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

). 

 0.000* 555. تعمل الوزارة إلى تبني استراتيجيات إدارية وهياكل تنظيمية مرنة.  .1

2.  
تعمل الوزارة على تطوير وتحديث نظم المعلومات وقواعد البيانات 

 باستمرار.
.398 *0.006 

3.  
تضع الوزارة السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة في جميع 

 المستويات اإلدارية.
.630 *0.000 

 0.001* 477. تخصص الوزارة موازنة كافية ألنشطة التدريب وبحوث التطوير.  .2

تسعى الوزارة عند الحاجة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وجعلها أكثر   .2
 مرونة لتتناسب مع عوامل البيئة الخارجية المحيطة بها.

.654 *0.000 

ن أخطاء رار للتقليل متسعى الوزارة إلى تطوير عملياتها اإلدارية باستم  .6
 العمل.

.751 *0.000 

تقوم الوزارة بتحديث طرق الحماية لنظم المعلومات اإلدارية لديها تبعًا   .2
 للتغيرات الحاصلة في بيئة التكنولوجيا.

.560 *0.000 

تتبنى الوزارة سياسة استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات التكنولوجية   .2
 عة.والقدرات اإلبداعية المتنو 

.776 *0.000 

جراءات العمل لالستفادة منها   .9 تقوم الوزارة بتوثيق كافة السياسات وا 
 مستقباًل.

.651 *0.000 

يتم الحصول على المعلومات الالزمة من نظم المعلومات اإلدارية في   .11
 الوقت المناسب.

.616 *0.000 

لتي تطرأ اتتيح الوزارة للعاملين لديها باالطالع المستمر على التحديثات   .11
جراءات العمل في الوزارة.   على سياسات وا 

.527 *0.000 
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12.  
تتسم العمليات اإلدارية في الوزارة بالمرونة الكافية لتحقيق األهداف 

 المرجوة.
.564 *0.000 

13.  
تعمل الوزارة جاهدة على حوسبة إجراءاتها وعملياتها المختلفة لتطوير 

 وتحسين أدائها.
.333 *0.018 

12.  
رة إجراءات فاعلة لتحقيق االنسجام بين هيكلها التنظيمي تتخذ الوزا

 وعملياتها الداخلية وأهدافها العامة.
.672 *0.000 

12.  
تتضمن الهياكل التنظيمية للوزارة برامج  وأسس واضحة للحوافز 

 والترقيات لتشجيع اإلبداع والتميز.
.573 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 

لية " والدرجة الكرأس المال العالقاتي ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.2جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال  α ≤ 0.05 للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 صادقا لما وضع لقياسه.
 

 

 (102جدول )
 " والدرجة الكلية للمجالرأس المال العالقاتيرة من فقرات مجال " معامل االرتباط بين كل فق

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

تراعي الوزارة المتطلبات والحاجات المتجددة المستمرة للمتعاملين معها   .1
 من خارج الوزارة.

.606 *0.000 

 0.000* 559. الخدمات.يتوفر لدى الوزارة أماكن متنوعة لتقديم   .2

3.  
تنفذ الوزارة عدد من الفعاليات للمحافظة على عالقات طويلة مع الممولين 

 لمشاريع الوزارة.
.664 *0.000 

2.  
تسعى الوزارة دائما إلى بناء عالقات متميزة مع اآلخرين لتحافظ على 

 متانة العالقة فيما بينهم.
.646 *0.000 

 0.001* 467. ة الشكاوى والمقترحات من اآلخرين.يوجد آليات محددة وواضحة لمتابع  .2

 0.000* 593. توفر الوزارة خدماتها للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.  .6
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2.  
تهتم الوزارة بقوة إلى أن تكون عالقاتها مع مؤسسات المجتمع على 

 مستوى عاٍل من التواصل والتعاون.
.538 *0.000 

2.  
م بعد ا بحيث تتابع احتياجاتهتتواصل الوزارة مع المنتفعين من خدماته

 تقديم الخدمات الالزمة لهم.
.714 *0.000 

9.  
تعتبر الوزارة أن العالقات التي تمتلكها من أهم دعائم استمرارها وتفوقها 

 ونجاحها في مجال العمل الخدمي.
.521 *0.000 

11.  
تقدم الوزارة مجموعة برامج لتشغيل وتأهيل مجتمعي متنوعة حرصًا منها 

 رار التواصل مع فئات المجتمع المختلفة.على استم
.562 *0.000 

ضافة قيمة جديدة.  .11  0.000* 685. تسعى الوزارة وبصفة مستمرة للتعلم وا 

12.  
يتوفر لدى الوزارة برامج متنوعة لدعم ومساعدة المنتفعين في مواصلة 

 حياتهم االجتماعية ودورهم في المجتمع.
.614 *0.000 

13.  
مجال أمام المجتمع المحلي والدولي من أجل تعمل الوزارة على فتح ال

 التعرف على إمكانياتها وخدمات تشغيل ومساعدة اآلخرين. 
.419 *0.004 

12.  
يعتبر الموظفون في الوزارة أن العلقات مع الجمهور وخدمتهم هو رأس 

 المال الحقيقي للوزارة.
.562 *0.000 

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 

 االتساق الداخلي لمجال " االغتراب الوظيفي" -
لية " والدرجة الكاالغتراب الوظيفي ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.2جدول )يوضح 

وبذلك يعتبر المجال  α ≤0.05 للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 صادقا لما وضع لقياسه.
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 (101جدول )
 " والدرجة الكلية للمجالاالغتراب الوظيفيين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرتباط ب

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 661. يوجد صعوبات عند اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبلي الوظيفي.  .1

 0.000* 636. أشعر بالضيق عند توجهي لمكان العمل.  .2

 0.000* 762. أشعر بالملل بسبب روتينية العمل.  .3

 0.000* 712. أعتقد بأن إحساسي بااللتزام نحو العمل قد انخفض.  .2

 0.000* 729. يوجد تقصير من اإلدارة في معالجة األخطاء.  .2

 0.000* 603. يسيطر علي  الشعور بالرغبة في ترك العمل.  .6

2.  
وظيفتي لم يشبع الحد األدنى من  أرى أن ما حققته من نجاح في

 طموحاتي.
.823 *0.000 

 0.000* 780. أشعر بالضيق بسبب تصرفات بعض الزمالء في العمل.  .2

 0.000* 815. أرى أن مظاهر اليأس واالستسالم تتسلل بين العاملين.  .9

 0.000* 647. يؤلمني عدم تقدير رؤسائي بالعمل لحالتي النفسية واالجتماعية.  .11

 0.000* 673. بأن رسالة العمل غير واضحة بالدرجة الكافية.أشعر   .11

 0.000* 737. وظيفتي ال تتيح لي فرصة استغالل ما لدي من قدرات.  .12

 0.000* 524. أشعر بعدم االرتياح من تعامل بعض الجمهور.  .13

 0.000* 685. لوائح العمل تقيدني وتحد من قدراتي على اإلبداع واالبتكار.  .12

 0.000* 697. تزامي بلوائح ونظم العمل تأخذ بالتراجع.أعتقد أن ال  .12

 0.000* 698. أشعر بأني غريب عن مجتمع العمل الذي أعمل فيه.  .16

 0.000* 509. أفتقد إلى الشعور باألمان واالستقرار الوظيفي في العمل.  .12

 0.000* 645. أعتقد أن ثقافتي تختلف عن ثقافة زمالئي في العمل.  .12

 . α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة االرتباط دال  *
مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب  االتساق الداخلي لمجال" -

 " الوظيفي
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مكونات رأس المال الفكري التي ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.6جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط  يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب الوظيفي

 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه. α ≤0.05 المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 

 (101جدول )
مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم بالحد معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 " والدرجة الكلية للمجال فيمن االغتراب الوظي

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 766. تشجيع وتحفيز العاملين على اإلبداع واالبتكار.  .1

2.  
السعي نحو استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات التقنية والقدرات 

 ليا.اإلبداعية وحملة الشهادات األكاديمية والمهنية الع
.802 *0.000 

3.  
أن تتبنى الوزارة ابتكارات وتميز العاملين وأن تجعلها موضع التنفيذ 

 وتكافئها على ذلك.
.875 *0.000 

 0.000* 815. تشجيع وبناء فرق العمل القائمة على اإلدارة الذاتية.  .2

 0.000* 873. زيادة الموازنة المخصصة للتدريب والبحوث التطويرية.  .2

 0.000* 811. ث نظم المعلومات وقواعد البيانات بصفة مستمرة.تطوير وتحدي  .6

2.  
تطوير الهياكل التنظيمية وجعلها أكثر مرونة، على أن ترسم األمان 

 باالستقرار الوظيفي للموظفين، وفرص التقدم الوظيفي في العمل.
.861 *0.000 

جراءات وعمليات إدارية مبدعة ومتميزة.  .2  0.000* 774. أن تنفذ الوزارة سياسات وا 

9.  
أن تقوم الوزارة بدراسات استطالعية مستمرة للتعرف على االحتياجات 

 والرغبات المتنوعة والمتغيرة للمتعاملين معها. 
.882 *0.000 

11.  
أن تأخذ الوزارة في اعتبارها مقترحات وشكاوى المنتفعين عند تقديم 

 خدماتها.
.845 *0.000 
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

11.  
ع لى بناء عالقات متينة ومتميزة مأن تبني الوزارة استراتيجية تقوم ع

) منتفعين، مؤسسات المجتمع المحلي، مؤسسات دولية،      اآلخرين
 وزارات حكومية (.

.740 *0.000 

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة 

 إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
 

ى عند مستو ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا 3.2يبين جدول )
 ع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.وبذلك تعتبر جمي α ≤0.05 معنوية 

 

 (101جدول )
 ستبانةالت االستبانة والدرجة الكلية لالمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجا

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 861. .رأس المال البشري

 0.000* 936. رأس المال الهيكلي.

 0.000* 866. .ال العالقاتيرأس الم

 0.000* 662. .رأس المال الفكري

 0.000* 562. .االغتراب الوظيفي

مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم 
 .بالحد من االغتراب الوظيفي

.633 *0.000 

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *              
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 : Reliabilityثبات االستبانة  3.1 

به  ، ويقصدمتتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس انةاالستب عطيت أنيقصد بثبات االستبانة هو 
إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ما هي درجة اتساقه  أيضاً 

 (. 92: 2111ة )الجرجاوي،وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلف

 Cronbach's Alpha ستبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ اوقد تحقق الباحث من ثبات 

Coefficient( 3.2، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
 
 (3.8جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

صدق ال
 *الذاتي

 0.927 0.859 14 0رأس المال البشري

 0.932 0.869 15 رأس المال الهيكلي.

 0.916 0.839 14 0رأس المال العالقاتي

 0.967 0.935 43 .رأس المال الفكري

 0.962 0.926 18 .االغتراب الوظيفي

مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم 
 .بالحد من االغتراب الوظيفي

11 0.952 0.976 

 0.946 0.895 72 جميع المجاالت معاً 

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*
 

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث 3.2واضــــــــح من النتائج الموضــــــــحة في جدول )
(. وكذلك قيمة الصـــــــدق الذاتي 0.895( بينما بلغت لجميع فقرات االســـــــتبانة )0.839،0.952تتراوح بين )

( وهذا 0.946بينما بلغت لجميع فقرات االســـــــتبانة ) (0.916،0.976مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين )
 .يعنى أن الثبات مرتفع ودال احصائياً 
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(. ويكون الباحث قد تأكد من 3.2وبذلك تكون االســــــــــتبانة في صــــــــــورتها النهائية كما هي في الملحق )
ســــتبانة الدراســــة مما يجعله على ثقة تامة بصــــحة االســــتبانة وصــــالحيتها لتحليل النتائج اصــــدق وثبات 

 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 8.1

 Statistical Package for theتم تفريغ وتحليل االســـــــتبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصـــــــائي 

Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

 (.3.9) في جدول، وكانت النتائج كما هي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
 (101جدول )

 التوزيع الطبيعيائج اختبار يوضح نت

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
(Sig.) 

 0.364 0.922 0رأس المال البشري

 0.609 0.761 رأس المال الهيكلي.

 0.350 0.932 0رأس المال العالقاتي

 0.788 0.653 .رأس المال الفكري

 0.566 0.786 .االغتراب الوظيفي

التي يمكن أن تسهم بالحد  مكونات رأس المال الفكري
 .من االغتراب الوظيفي

1.238 0.093 

 0.730 0.689 جميع مجاالت االستبانة معا

 
ت الدراســــــة مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 3.9واضــــــح من النتائج الموضــــــحة في جدول )

تم  يثحالتوزيع الطبيعي،  هذه المجاالت يتبعوبذلك فإن توزيع البيانات ل0.05 مســــتوى الداللة من  أكبر
 علمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. م االختبارات الاستخدا

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي -2
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 (، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3
ما إذا  لمعرفةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test ســـــمرنوف - اختبار كولمجوروف -2

 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة االرتباط: يقوم Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرســــــــــون ) -2
. وقد تم اســــــتخدامه لحســــــاب االتســــــاق الداخلي على دراســــــة العالقة بين متغيرينهذا االختبار 

 والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

( لمعرفة ما إذا كانت متوســــــــــــــط درجة االســــــــــــــتجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
اســتخدامه للتأكد من داللة  أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم 3درجة الحياد وهي  ىوصــلت إل

 المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك Independent Samples T-Test) في حــالــة عينتين Tاختبــار  -2
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تفروقا

( لمعرفة ما One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -2
 إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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 الخامسالفصل 

 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 

 

    مقدمةال. 

 البيانات الشخصية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  2.1

 ت االستبانة.تحليل فقرا   201

 .اختبار فرضيات الدراسة   101
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 المقدمة:

ن أسئلة ، وذلك من خالل اإلجابة عتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضاً ل
الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، والوقوف على 

مكان العمل، الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، عدد سنوات )التي اشتملت على  ت الشخصيةالبيانا
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة (، الخبرة في مجال العمل الحالي، المؤهل العلمي

للحصول  (SPSS)إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  الدراسة، ستبانةامن 
 على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  2.8

 :البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض
 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 201جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 80.8 97 ذكر

 19.2 23 أنثى

 100.0 120 المجموع

 
ويعزو . إناث %19.2بينما  ذكور، الدراســــــة من عينة %80.8( أن ما نســــــبته 2.1)يتضــــــح من جدول 

ط من تحمل الضـــغ مســـميات اإلشـــرافية تتطلب درجة أعلىالباحث ارتفاع عدد الذكور عن اإلناث، أن ال
ات العمل والشـــــــئون االجتماعية، ومراكز التدريب المهني في المحافظات، مما يمنح وخاصـــــــة في مديري

  اإلناث شاركةم إضافة إلى أن هذه النسبة تتوافق تقريبًا مع نسبة أهمية لعنصر الذكور في هذا المجال.
  العام في العمل ســـــــــن في اإلناث مجمل من (%19.2 العاملة في فلســـــــــطين والتي بلغت) القوى في

 الفلســطيني لإلحصــاء المركزي ورد عن الجهاز وفق ما( %21.2)الذكور مشــاركة نســبة ،مقابل 2112
 .م2112عام 
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب العمر(: توزيع 202جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد العمر
 10.0 12 سنة 48أقل من 

 55.0 66 سنة 38سنة إلى أقل من  48

 24.2 29 سنة 28نة إلى أقل من س 38

 10.8 13 سنة فأكثر 28

 100.0 120 المجموع

 %55.0 ســــنة، 31أعمارهم أقل من  الدراســــة من عينة %10.0( أن ما نســــبته 2.2)يتضــــح من جدول 
ســــنة إلى أقل من  21تتراوح أعمارهم من  %24.2، ســــنة 38ســــنة إلى أقل من  48تتراوح أعمارهم من 

 . سنة فأكثر 21أعمارهم  %10.8سنة، بينما  21
، )38-48ويالحظ من الجدول أعاله أن أغلبية أفراد عينة الدراسة هم من الفئات العمرية المتوسطة )

من أفراد عينة الدراسة، وهم ممن يتحلون بالحيوية والجدية والطاقة الضرورية % 22والذي يشكل ما نسبته 
فق ذلك إضافة إلى توا ين وتنمية العمل في الوزارتين،للعمل، وما لهذا العمر من أهمية في بناء وتحس

 (. 5881مع ما تم من تعيينات جديدة بعد عام )
 :عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي(: توزيع 201جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 1.7 2 وكيل/ وكيل مساعد

 6.7 8 ائبمدير عام/ ن

 38.3 46 مدير دائرة/ نائب

 41.7 50 رئيس قسم

 11.7 14 رئيس شعبة

 100.0 120 المجموع
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، وكيل/ وكيل مســاعدمســماهم الوظيفي  الدراســة من عينة %1.7( أن ما نســبته 2.3)يتضــح من جدول 
هم مســــــــــــــما %11.7رئيس قســــــــــــــم، بينما  %41.7مدير دائرة/ نائب،  %38.3مدير عام/ نائب،  6.7%

 . الوظيفي رئيس شعبة
ويالحظ من الجدول أعاله أن نسبة عالية من أفراد عينة الدراسة من أصحاب المسمى الوظيفي مدير 

ن تقومان على عدد كبير من األقسام والدوائر، كما سم، وهو توزيع طبيعي ألن الوزارتيدائرة، ورئيس ق
ظيمية قطاع غزة، وهذا يتوافق مع الهيكلية التنن في كافة محافظات جد فروع ومديريات ومراكز الوزارتييو 

 للوزارات الفلسطينية.
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحاليتوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمةتوزيع  (:202جدول )
سنوات الخبرةعدد   النسبة المئوية % العدد 

 22.5 27 سنوات 2أقل من 

 43.3 52 سنوات 88لى أقل من سنوات إ 2من 

 18.3 22 سنة 82سنوات إلى أقل من  88من 

 15.8 19 سنة فأكثر 82من 

 100.0 120 المجموع

سنوات خبرتهم في مجال العمل الحالي  من عينة الدراسة %22.5ما نسبته ( أن 2.2يتضح من جدول )
تتراوح  %18.3، سنوات 88قل من سنوات إلى أ 2من تتراوح سنوات خبرتهم  %43.3، سنوات 2أقل من 

 .سنة فأكثر 82سنوات خبرتهم  %15.8بينما  سنة، 82سنوات إلى أقل من  88من  سنوات خبرتهم
( سنة، بنسبة 88إلى  2ويالحظ أن الجزء األكبر من أفراد عينة الدراسة لديهم سنوات خدمة من )

 ت اإلشرافية.( وهذا طبيعي في ضوابط التدرج الوظيفي والترقية للمسميا34%)
سنة فأكثر، إلى أنهم من موظفي  82لسنوات خدمتهم  )%82ويعزو الباحث وجود النسبة المرتفعة )

وزارتي العمل والشئون االجتماعية التابعة لإلدارة المدنية التي كان يديرها الحاكم العسكري قبل قدوم 
 عملهم. السلطة الوطنية الفلسطينية وما زالوا على رأس
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 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي(: توزيع 201جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 2.5 3 دكتوراه

 16.7 20 ماجستير

 79.2 95 بكالوريوس

 1.7 2 دبلوم متوسط 

 100.0 120 المجموع

 
مؤهلهم  %16.7مؤهلهم العلمي دكتوراه،  دراسةال من عينة %2.5( أن ما نسبته 2.2)يتضح من جدول 
 . مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط %1.7مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما  %79.2 العلمي ماجستير،

ويالحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة يحملون درجة البكالوريوس ويليهم حملة الماجستير، وهذه النسب 
 مؤهالت علمية واطالع أكاديمي واسع. تدل على وجود كادر وظيفي متميز لديه

 تحليل فقرات االستبانة 1.8

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة لعينة واحدة  Tتم استخدام اختبارلتحليل فقرات االستبانة 
ال يمكن  هفإن (0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05ذا كانت إف أم ال. 3قد وصلت إلى درجة الحياد وهي 

 حول الظاهرة موضع الدراسة ال األفرادالصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء  الفرضيةرفض 
متوسط  نإف( 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05أما إذا كانت  ، 3وهي درجة الحياد يختلف جوهرياً عن 

ط ، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوس 3وهي درجة الحياد عن يختلف جوهريًا  األفرادآراء 
وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت  .3وهي درجة الحياد اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية 

 ح.والعكس صحيدرجة الحياد موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن قيمة االختبار 
 .أواًل: تحليل فقرات مجال " رأس المال الفكري "

 :بشري "رأس المال ال تحليل فقرات مجال " -
 3وهي درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  Tتم استخدام اختبار 

 (.2.6النتائج موضحة في جدول ) أم ال.
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 (201جدول )
 "رأس المال البشري لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
يتوفر لدى الوزارة نظام حوافز فعال 

 للموظفين المبدعين والمتميزين .
2.50 0.81 49.92 

-
6.78 

*0.000 14 

2.  
تعمل الوزارة على توفير البيئة المالئمة 

 لإلبداع واالبتكار.
2.69 0.85 53.83 

-
3.98 

*0.000 13 

3.  
يمتلك الموظفون مهارات وخبرات كبيرة 
 ومتميزة في مجال أعمالهم المخصصة لهم.

3.25 0.76 65.00 3.61 *0.000 3 

2.  
تشجع الوزارة على إدارة وبناء فرق العمل 

 المعتمدة على اإلدارة الذاتية.
3.08 0.79 61.53 1.05 0.147 4 

2.  
يق تحقتمتلك الوزارة كفاءات متخصصة ل

 األهداف االستراتيجية للوزارة.
3.28 0.79 65.50 3.82 *0.000 1 

6.  
يتمتع الموظفون بالقدرة على ابتكار الحلول 

 وتطوير األداء.
3.26 0.74 65.17 3.83 *0.000 2 

2.  
تأخذ الوزارة  بآراء الموظفين في اتخاذ 

 القرارات وبناء الخطط التطويرية للعمل.
2.88 0.78 57.63 

-
1.66 

*0.050 8 

2.  

توجد ممارسات حقيقية من قبل الوزارة في 
تبني أساليب العمل الجماعي وتعزيز روح 

 الفريق الواحد في العمل.
2.93 0.80 58.66 

-
0.92 

0.180 7 

9.  
دثة المح يتوفر لدى موظفو الوزارة المعرفة

 باستمرار عن الخدمات التي تقدمها الوزارة
3.01 0.75 60.17 0.12 0.452 5 

11.  

الوزارة جهودها نحو التطوير والتعليم تركز 
المستمر كأساس الكتساب المهارات 

 الالزمة للموظفين.
2.81 0.75 56.17 

-
2.81 

*0.003 10 
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11.  
تسعى الوزارة إلى االستفادة القصوى من 

 كفاءات ومهارات الموظفين لديها.
2.83 0.76 56.50 

-
2.51 

*0.007 9 

12.  
ا هتعمل الوزارة على استثمار قدرات موظفي
 والطاقات الكامنة لديهم بكفاءة وفاعلية.

2.78 0.75 55.67 
-

3.18 
*0.001 12 

13.  

تزود قيادات الوزارة العاملين لديها بالمعارف 
والمهارات الالزمة ألداء المهام بكفاءة 

 وفاعلية.
2.97 0.79 59.33 

-
0.46 

0.322 6 

12.  
تحرص الوزارة على االحتفاظ بالموظفين 

 المبدعين وتهتم بهم.
2.80 0.82 56.00 

-
2.69 

*0.004 11 

 58.65 0.51 2.93 جميع فقرات المجال معاً  
-

1.44 
0.076  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:2.6من جدول )
 ستراتيجيةالا تمتلك الوزارة كفاءات متخصصة لتحقيق األهداف الخامسة "للفقرة المتوسط الحسابي  -

     ختباراال، قيمة %65.50 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكلية من  3.28ساوي ي " للوزارة
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن   3.82
 3 وهيدرجة الحياد لهذه الفقرة قد زاد عن  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة، α ≤ 0.05  داللة

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  وهذا يعني أن هناك موافقة
 
ن يتوفر لدى الوزارة نظام حوافز فعال للموظفين المبدعين والمتميزي األولى " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية وأن  ،6.78-االختبار ، قيمة %49.92أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.50ساوي ي "
.(Sig)  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي≥ α  ، مما يدل على

غير  وهذا يعني أن هناك 3وهي درجة الحياد عن  انخفضأن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
  ،لفقرةمن قبل أفراد العينة على هذه ا موافقة
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 2.93بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
               لذلك يعتبر مجال 0.076تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،1.44- ، قيمة االختبار58.65%

مما يدل على أن متوسط  ،α≤0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة غير "  رأس المال البشري" 
 وهذا يعني أن هناك موافقة 3وهي درجة الحياد يختلف جوهريًا عن ال درجة االستجابة لهذا المجال 

 من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.  متوسطة )حياد(
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 ي:ما يل إلى درجة الموافقة على رأس المال البشري بتوسطتلك النتائج الخاصة ويعزو الباحث 

 عوبة تحويل األفكار االبتكارية للعاملين إلى واقع ملموس.ص -

أن الوزارة بحاجة إلى االهتمام أكثر بالموظفين على صعيد تطوير مهاراتهم ومعارفهم في  -
مجال عملهم، وتشجعهم على العمل الجماعي، وتنمي الروح الخالقة لديهم، وتطلعهم على 

 أهدافها وخططها وتشاركهم في اتخاذ القرار. 

 عدم تقديم مكافآت فورية للعمل اإلبداعي الذي يقوم به الموظفين المتميزين. -

صعوبة تصميم نظام فعال لتحفيز المبدعين نظرًا ألن اإلمكانيات المالية للشركة ال تسمح  -
 بذلك.

 ( حيث أشارت2111)الروسان والعجلوني، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  -
وسطة من قبل المبحوثين في المصارف األردنية، واختلفت مع دراسة موافقة بدرجة مت إلى

موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في شركة  إلى ( والتي أشارت2111)شعبان، 
 االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.

 :"رأس المال الهيكلي تحليل فقرات مجال "  -
  3وهي درجة الحياد جة االستجابة قد وصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط در  Tتم استخدام اختبار 

 (.2.2النتائج موضحة في جدول ) أم ال.
 

 (201جدول )
 رأس المال الهيكلي "لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
تعمل الوزارة إلى تبني استراتيجيات إدارية 

 وهياكل تنظيمية مرنة.
2.99 0.83 59.83 

-
0.11 

0.456 9 

2.  
تعمل الوزارة على تطوير وتحديث نظم 

 المعلومات وقواعد البيانات باستمرار.
3.10 0.80 62.02 1.38 0.085 3 
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3.  

 انتضع الوزارة السياسات الالزمة لضم
تدفق سريان المعرفة في جميع المستويات 

 اإلدارية.
2.98 0.75 59.50 

-
0.37 

0.358 11 

2.  
تخصص الوزارة موازنة كافية ألنشطة 

 التدريب وبحوث التطوير.
2.54 0.79 50.83 

-
6.38 

*0.000 15 

2.  

تسعى الوزارة عند الحاجة إلى تطوير 
الهياكل التنظيمية وجعلها أكثر مرونة 

امل البيئة الخارجية لتتناسب مع عو 
 المحيطة بها.

2.77 0.81 55.33 
-

3.17 
*0.001 13 

6.  
تسعى الوزارة إلى تطوير عملياتها اإلدارية 

 باستمرار للتقليل من أخطاء العمل.
3.02 0.74 60.33 0.25 0.403 8 

2.  

تقوم الوزارة بتحديث طرق الحماية لنظم 
المعلومات اإلدارية لديها تبعًا للتغيرات 

 في بيئة التكنولوجيا. الحاصلة
3.13 0.78 62.50 1.75 0.042 2 

2.  

تتبنى الوزارة سياسة استقطاب الموارد 
البشرية ذات المهارات التكنولوجية والقدرات 

 اإلبداعية المتنوعة.
2.90 0.77 58.00 

-
1.42 

0.079 12 

9.  
تقوم الوزارة بتوثيق كافة السياسات 

جراءات العمل لالستفادة منها مستقبالً   .وا 
3.09 0.69 61.86 1.46 0.073 4 

11.  

يتم الحصول على المعلومات الالزمة من 
نظم المعلومات اإلدارية في الوقت 

 المناسب.
3.05 0.72 61.00 0.76 0.224 5 

11.  

تتيح الوزارة للعاملين لديها باالطالع 
المستمر على التحديثات التي تطرأ على 

جراءات العمل في الوزارة.   سياسات وا 
3.04 0.70 60.83 0.65 0.259 7 

12.  
تتسم العمليات اإلدارية في الوزارة بالمرونة 

 الكافية لتحقيق األهداف المرجوة.
2.98 0.72 59.67 

-
0.25 

0.400 10 

13.  
تعمل الوزارة جاهدة على حوسبة إجراءاتها 
 وعملياتها المختلفة لتطوير وتحسين أدائها.

3.13 0.79 62.67 1.85 *0.033 1 
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12.  

إجراءات فاعلة لتحقيق  تتخذ الوزارة
االنسجام بين هيكلها التنظيمي وعملياتها 

 الداخلية وأهدافها العامة.
3.05 0.74 61.00 0.74 0.231 5 

12.  

تتضمن الهياكل التنظيمية للوزارة برامج  
وأسس واضحة للحوافز والترقيات لتشجيع 

 اإلبداع والتميز.
2.76 0.87 55.17 

-
3.04 

*0.001 14 

 59.37 0.49 2.97 لمجال معاً جميع فقرات ا 
-

0.71 
0.238  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 ( يمكن استخالص ما يلي:2.2من جدول )

فة تعمل الوزارة جاهدة على حوسبة إجراءاتها وعملياتها المختل الثالثة عشر "للفقرة المتوسط الحسابي  -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكلية من  3.13 ساويي " لتطوير وتحسين أدائها

لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.033تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،1.85االختبار  ، قيمة62.67%
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، α ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  3وهي  درجة الحيادزاد عن 

 

 " تخصص الوزارة موازنة كافية ألنشطة التدريب وبحوث التطوير الرابعة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية وأن  ،6.38-االختبار ، قيمة %50.83 ي أن المتوسط الحسابي النسبيأ 2.54 ساويي
.(Sig)  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي≥ α  ، مما يدل

وهذا يعني أن  3وهي درجة الحياد عن  انخفضعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف الموازنات موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. غير هناك 

لمرصودة والمقدمة بشكل عام للوزارات الفلسطينية في قطاع غزة بسبب الوضع السياسي المعقد ا
 2112والخالف الفلسطيني الفلسطيني منذ عام وتردي الوضع االقتصادي نتيجة لحالة الحصار 

 التي يمر بها قطاع غزة.

 

لحسابي النسبي يساوي ، وأن المتوسط ا2.97بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
"  لذلك يعتبر مجال 0.238تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.71-االختبار، قيمة 59.37%

مما يدل على أن متوسط درجة ، α≤0.05 دال إحصائياً عند مستوى داللة غير "  رأس المال الهيكلي
هذا يعني أن هناك موافقة و  3وهي درجة الحياد يختلف جوهريًا عن ال االستجابة لهذا المجال 

 من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. متوسطة )حياد( 
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 :ما يليذلك إلى ى ويعز 
دارية أكثر وضوحًا،  إلى أن الوزارة بحاجة - االهتمام أكثر في تبنى استراتيجيات وهياكل تنظيمية وا 

عداد دليل للعمليات واإلجراءات.  وا 

 بين هيكلية الوزارة والعمليات واالجراءات داخلها.االفتقار إلى درجة المواءمة   -

 في الوزارة. عدم االهتمام بأنشطة البحوث والتطوير -
موافقة  إلى ( حيث أشارت2111)الروسان والعجلوني،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

( والتي 2111بان، نية، واختلفت مع دراسة )شعردبدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في المصارف األ
 موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال. إلى أشارت

 
 " رأس المال العالقاتي تحليل فقرات مجال " -

وهي درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوســــط درجة االســــتجابة قد وصــــلت إلى  Tتم اســــتخدام اختبار 
 (.2.2جدول )النتائج موضحة في  .3
 

 (201جدول )
 "العالقاتي  رأس المال لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
جددة المت تراعي الوزارة المتطلبات والحاجات

 المستمرة للمتعاملين معها من خارج الوزارة.
3.18 0.82 63.50 2.35 *0.010 11 

2.  
يتوفر لدى الوزارة أماكن متنوعة لتقديم 

 الخدمات.
3.56 0.68 71.26 8.97 *0.000 1 

3.  

تنفذ الوزارة عدد من الفعاليات للمحافظة 
على عالقات طويلة مع الممولين لمشاريع 

 الوزارة.
3.38 0.66 67.67 6.33 *0.000 3 
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2.  

تسعى الوزارة دائما إلى بناء عالقات متميزة 
مع اآلخرين لتحافظ على متانة العالقة فيما 

 بينهم.
3.41 0.61 68.17 7.27 *0.000 2 

2.  
يوجد آليات محددة وواضحة لمتابعة 

 الشكاوى والمقترحات من اآلخرين.
3.30 0.72 66.00 4.58 *0.000 7 

6.  
دماتها للمواطنين بجودة توفر الوزارة خ
 وكفاءة عالية.

3.20 0.79 64.03 2.79 *0.003 10 

2.  

تهتم الوزارة بقوة إلى أن تكون عالقاتها مع 
مؤسسات المجتمع على مستوى عاٍل من 

 التواصل والتعاون.
3.33 0.61 66.50 5.83 0.000 6 

2.  

تتواصل الوزارة مع المنتفعين من خدماتها 
خدمات عد تقديم البحيث تتابع احتياجاتهم ب

 الالزمة لهم.
2.95 0.78 59.00 

-
0.71 

0.241 14 

9.  

تعتبر الوزارة أن العالقات التي تمتلكها من 
أهم دعائم استمرارها وتفوقها ونجاحها في 

 مجال العمل الخدمي.
3.35 0.72 67.00 5.34 *0.000 5 

11.  

تقدم الوزارة مجموعة برامج لتشغيل وتأهيل 
نها على استمرار مجتمعي متنوعة حرصًا م

 التواصل مع فئات المجتمع المختلفة.
3.36 0.70 67.17 5.64 *0.000 4 

11.  
ضافة  تسعى الوزارة وبصفة مستمرة للتعلم وا 

 قيمة جديدة.
3.13 0.68 62.69 2.17 *0.016 12 

12.  

يتوفر لدى الوزارة برامج متنوعة لدعم 
ومساعدة المنتفعين في مواصلة حياتهم 

 في المجتمع.االجتماعية ودورهم 
3.13 0.72 62.67 2.03 *0.023 13 

13.  

تعمل الوزارة على فتح المجال أمام المجتمع 
المحلي والدولي من أجل التعرف على 
إمكانياتها وخدمات تشغيل ومساعدة 

 اآلخرين. 

3.29 0.68 65.83 4.71 *0.000 8 
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12.  

يعتبر الموظفون في الوزارة أن العلقات مع 
المال الحقيقي الجمهور وخدمتهم هو رأس 

 للوزارة.
3.28 0.74 65.50 4.05 *0.000 9 

  0.000* 7.50 65.50 0.40 3.27 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:2.2من جدول )
 3.56ساوي ي " اكن متنوعة لتقديم الخدماتيتوفر لدى الوزارة أم الثانية "للفقرة المتوسط الحسابي  -

القيمة وأن  ،8.97 ، قيمة االختبار%71.26 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكلية من 
مما ، α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

وهذا يعني أن هناك  3وهي عن درجة الحياد لهذه الفقرة قد زاد يدل على أن متوسط درجة االستجابة 
 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 
م تتواصل الوزارة مع المنتفعين من خدماتها بحيث تتابع احتياجاته الثامنة "للفقرة المتوسط الحسابي  -

-، قيمة االختبار%59.00الحسابي النسبي أي أن المتوسط  2.95 ساويي " بعد تقديم الخدمات الالزمة لهم

 دالة إحصائياً عند مستوىغير لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.241تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.71
 عن درجة ال يختلف جوهريامما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، α ≤0.05 داللة 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  متوسطة )حياد( فقةوهذا يعني أن هناك موا 3وهي الحياد 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.27بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 "            لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،7.50 ، قيمة االختبار65.50%

مما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05 عند مستوى داللة  إحصائياً  " داالً اتيرأس المال العالق
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  3وهي عن درجة الحياد المجال يختلف جوهريًا  االستجابة لهذا

 المجال.  العينة على فقرات هذا
ير في تلك الوظائف اإلشرافية غ االختالف الجوهري في هذا المجال أن بعض الموظفين ويعزو الباحث

مطلع بشكل دقيق وتفصيلي على المتطلبات واالحتياجات المتجددة للمستفيدين بسبب التنوع في مواقعهم 
االهتمام أكثر في ببناء عالقات متميزة مع الشركاء في المجتمع  إلى حيث إن الوزارة بحاجة االدارية،

تفيدين، وتقديم برامج أكثر انسجاما وتنوعا مع طبيعة المحيط، والتركيز على شكاوي ومراجعات المس
 عمل الوزارة والمستفيدين بحيث تحوز على رضاهم، واالرتقاء بمستوي تقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية.  
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موافقة  إلى ( حيث أشارت2111)الروسان والعجلوني، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
( والتي 2111المبحوثين في المصارف األردنية، واختلفت مع دراسة )شعبان، بدرجة متوسطة من قبل 

 موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال. إلى أشارت
 

 "تحليل جميع فقرات " رأس المال الفكري -

  3درجة الحياد وهي  ىد وصلت إللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة ق Tتم استخدام اختبار 
 (.2.9النتائج موضحة في جدول ) أم ال.

 
 (201جدول )

 "فقرات " رأس المال الفكري لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 3 0.076 1.44- 58.65 0.51 2.93 .رأس المال البشري

 2 0.238 0.71- 59.37 0.49 2.97 رأس المال الهيكلي.

 1 0.000* 7.50 65.50 0.40 3.27 .رأس المال العالقاتي

  0.071 1.48 61.13 0.42 3.06 رأس المال الفكري

 .α ≤0.05 اللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى د*             
 

)الدرجة  3.06ســـــاوي ي فقرات رأس المال الفكري المتوســـــط الحســـــابي لجميع  تبين أن( 2.9من جدول )
القيمة االحتمالية وأن 1.48  ، قيمة االختبار%61.13 ( أي أن المتوســــط الحســــابي النســــبي2الكلية من 

.(Sig)  مما يدل على ، 0.05 توى داللة دالة إحصــائيًا عند مســغير  الفقراتلذلك تعتبر  0.071تســاوي
 وهذا يعني أن هناك موافقة 3عن درجة الحياد وهي  ال يختلف جوهرياأن متوســـــــــــط درجة االســـــــــــتجابة 

 . فقرات رأس المال الفكري بشكل عاممن قبل أفراد العينة على  متوسطة )حياد(
، ولكن اتيالعالقري، الهيكلي، أن الوزارة لديها مقومات االهتمام برأس المال البش عزو الباحث ذلك إلىيو 

ة اكثر وضوحا ، وتقديم هياكل تنظيميومهاراتياً  واجرائياً  بحاجة تعزيز تطوير قدرات الكادر البشري معرفياً 
للموظفين وتنسجم والعمليات االدارية داخلها، ومواكبة الحداثة على مستوى تقديم العمليات والخدمات، 

 لتعامل مع المستفيدين في كل المجاالت لتحقيق رضاهم.واعتماد أنظمة التميز والجودة في ا
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موافقة  إلى ( حيث أشارت2111)الروسان والعجلوني،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
( والتي 2111نية، واختلفت مع دراسة )شعبان، در بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في المصارف األ

 من قبل المبحوثين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.موافقة بدرجة كبيرة  إلى أشارت
 :" االغتراب الوظيفي تحليل فقرات مجال " -

  3وهي درجة الحياد  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى Tتم استخدام اختبار 
 (.2.11النتائج موضحة في جدول ) أم ال.

 
 (2011جدول )

 " االغتراب الوظيفي لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)قيمة االحتمال المتوسط الحسابي و 
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1.  
يوجد صعوبات عند اتخاذ أي قرار يتعلق 

 بمستقبلي الوظيفي.
3.66 0.73 73.17 9.91 *0.000 2 

 14 0.010* 2.38 64.00 0.92 3.20 أشعر بالضيق عند توجهي لمكان العمل.  .2

 8 0.000* 5.51 68.83 0.88 3.44 أشعر بالملل بسبب روتينية العمل.  .3

2.  
أعتقد بأن إحساسي بااللتزام نحو العمل قد 

 انخفض.
3.43 0.91 68.50 5.10 *0.000 9 

2.  
يوجد تقصير من اإلدارة في معالجة 

 خطاء.األ
3.55 0.86 71.00 7.02 *0.000 3 

6.  
يسيطر علي  الشعور بالرغبة في ترك 

 العمل.
3.33 1.05 66.55 3.40 *0.000 10 

2.  
أرى أن ما حققته من نجاح في وظيفتي لم 

 يشبع الحد األدنى من طموحاتي.
3.69 0.99 73.78 7.60 *0.000 1 

2.  
أشعر بالضيق بسبب تصرفات بعض 

 الزمالء في العمل.
3.52 0.84 70.42 6.75 *0.000 6 
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9.  
أرى أن مظاهر اليأس واالستسالم تتسلل 

 بين العاملين.
3.54 0.90 70.83 6.61 *0.000 4 

11.  
يؤلمني عدم تقدير رؤسائي بالعمل لحالتي 

 النفسية واالجتماعية.
3.24 0.91 64.87 2.92 *0.002 11 

11.  
أشعر بأن رسالة العمل غير واضحة 

 بالدرجة الكافية.
3.09 0.80 61.85 1.26 0.106 17 

12.  
وظيفتي ال تتيح لي فرصة استغالل ما لدي 

 من قدرات.
3.48 0.90 69.50 5.80 *0.000 7 

13.  
أشعر بعدم االرتياح من تعامل بعض 

 الجمهور.
3.14 0.86 62.83 1.80 *0.037 15 

12.  
لوائح العمل تقيدني وتحد من قدراتي على 

 اإلبداع واالبتكار.
3.21 0.79 64.17 2.90 *0.002 12 

12.  
أعتقد أن التزامي بلوائح ونظم العمل تأخذ 

 بالتراجع.
3.13 0.82 62.50 1.68 *0.048 16 

16.  
أشعر بأني غريب عن مجتمع العمل الذي 

 أعمل فيه.
3.07 1.01 61.33 0.72 0.236 18 

12.  
أفتقد إلى الشعور باألمان واالستقرار 

 الوظيفي في العمل.
3.53 0.93 70.67 6.31 *0.000 5 

12.  
أعتقد أن ثقافتي تختلف عن ثقافة زمالئي 

 في العمل.
3.21 0.81 64.17 2.82 *0.003 12 

  0.000* 6.50 67.15 0.60 3.36 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 
 ( يمكن استخالص ما يلي:2.11ن جدول )م
أرى أن ما حققته من نجاح في وظيفتي لم يشبع الحد األدنى من  السابعة "قرة للفالمتوسط الحسابي  -

، قيمة %73.78 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكلية من  3.69ساوي ي " طموحاتي
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند 0.000 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  7.60 االختبار
 درجة الحيادمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ،  α ≤0.05 داللة مستوى 
جة لعدم ، ويعزو الباحث هذه النتيوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 3وهي 

 ية بقطاع غزة.ات الفلسطينالشعور باألمان واالستقرار الوظيفي لدى غالبية الموظفين العاملين في الوزار 
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ساوي ي " أشعر بأني غريب عن مجتمع العمل الذي أعمل فيه ة السادسة عشر "للفقر المتوسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  0.72، قيمة االختبار %61.33أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.07
مما يدل على أن ، 0.05 ًا عند مستوى داللة دالة إحصائيغير لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.236 تساوي

وهذا يعني أن هناك  3وهي درجة الحياد عن  ال يختلف جوهريامتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.متوسطة )الحياد( موافقة 

حسابي النسبي يساوي ، وأن المتوسط ال3.36 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
                    لذلك يعتبر مجال  0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  6.50 ، قيمة االختبار67.15%

، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  " داالً  االغتراب الوظيفي "
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  3وهي لحياد درجة ااالستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن 

 العينة على فقرات هذا المجال. 
ء يز في تحقيق الوالحالة من النموذجية والتم لىإ عدم قدرة الوزارة للوصولويعزو الباحث ذلك إلى 

الموظفين في المؤسسة وذلك بسبب الغموض في المستقبل الوظيفي بسبب الخالفات  واالنتماء لدى
السياسية والتي من أهمها عدم االعتراف بشرعية الموظفين في الوزارة، كما أن ضعف الموازنات بسبب 

، نأثر سلبي على تطوير قدرات الموظفي اكان لهم، 2112واالختالف الفلسطيني الفلسطيني عام الحصار 
 حباط في مجتمع العمل.والحد من طموحاتهم، والشعور باإل

شعور  إلى ( والتي أشارت2112) دروزة والقواسمي،  بعض الدراسات كدراسةواتفقت هذه النتائج مع 
 مع دراسة كما واتفقت المبحوثين في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي االردنية بدرجة متوسطة،

الموظفين الحكوميين المشمولين بالدراسة يتسمون باغتراب ( والتي توصلت إلى أن 2112)الثبيتي،
( 2112ودراسة )زاهي، (2112،  واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) شحادة، وى متوسطوظيفي بمست
 شعور المبحوثين في باالغتراب بدرجة قليلة. إلى والتي أشارت

 
 :"مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب الوظيفي تحليل فقرات مجال " -

 3وهي درجة الحياد إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  لمعرفة ما Tتم استخدام اختبار 
 (.2.11النتائج موضحة في جدول ) أم ال.
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 (2011جدول )
مكونات رأس المال الفكري  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " التي يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب الوظيفي
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1.  
تشجيع وتحفيز العاملين على اإلبداع 

 واالبتكار.
4.11 0.78 82.17 15.65 *0.000 11 

2.  

السعي نحو استقطاب الموارد البشرية ذات 
حملة ة و المهارات التقنية والقدرات اإلبداعي

 الشهادات األكاديمية والمهنية العليا.
4.14 0.75 82.83 16.72 *0.000 9 

3.  

أن تتبنى الوزارة ابتكارات وتميز العاملين 
وأن تجعلها موضع التنفيذ وتكافئها على 

 ذلك.
4.14 0.78 82.83 16.01 *0.000 9 

2.  
تشجيع وبناء فرق العمل القائمة على 

 اإلدارة الذاتية.
4.15 0.77 83.00 16.27 *0.000 8 

2.  
زيادة الموازنة المخصصة للتدريب 

 والبحوث التطويرية.
4.18 0.83 83.70 15.51 *0.000 5 

6.  
تطوير وتحديث نظم المعلومات وقواعد 

 البيانات بصفة مستمرة.
4.26 0.75 85.17 18.37 *0.000 1 

2.  

تطوير الهياكل التنظيمية وجعلها أكثر 
باالستقرار مرونة، على أن ترسم األمان 

الوظيفي للموظفين، فرص التقدم الوظيفي 
 في العمل.

4.17 0.84 83.33 15.15 *0.000 7 

2.  
جراءات وعمليات  أن تنفذ الوزارة سياسات وا 

 إدارية مبدعة ومتميزة.
4.18 0.69 83.67 18.90 *0.000 6 
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9.  

أن تقوم الوزارة بدراسات استطالعية 
 تمستمرة للتعرف على االحتياجات والرغبا
 المتنوعة والمتغيرة للمتعاملين معها. 

4.23 0.72 84.50 18.75 *0.000 3 

11.  
أن تأخذ الوزارة في اعتبارها مقترحات 

 وشكاوى المنتفعين عند تقديم خدماتها.
4.22 0.74 84.33 18.12 *0.000 4 

11.  

أن تبني الوزارة استراتيجية تقوم على بناء 
عالقات متينة ومتميزة مع اآلخرين 

مؤسسات المجتمع المحلي،  ين،)منتفع
 مؤسسات دولية، وزارات حكومية(.

4.23 0.67 84.67 20.16 *0.000 2 

  0.000* 21.61 83.63 0.60 4.18 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:4.11من جدول )
 " تطوير وتحديث نظم المعلومات وقواعد البيانات بصفة مستمرة السادسة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 ،18.37 ، قيمة االختبار%85.17 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكلية من  4.26ساوي ي

    لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
0.05 ≥ α ، وهذا  3وهي درجة الحياد عن مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد

 يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
أي  4.11 ساويي " تشجيع وتحفيز العاملين على اإلبداع واالبتكار األولى "للفقرة المتوسط الحسابي  -

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،15.65 ، قيمة االختبار%82.17الحسابي النسبي  أن المتوسط
مما يدل على أن متوسط درجة ، α≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000

فراد العينة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أ 3وهي درجة الحياد االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 على هذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.18 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
 "            لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،21.61، قيمة االختبار83.63%

ند مستوى ع إحصائياً  " دال بالحد من االغتراب الوظيفيمكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم 
اد درجة الحيالمجال يختلف جوهريًا عن  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا، α ≤0.05 داللة 
 المجال.  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا 3وهي 
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ن بأهمية رأس المال الفكري وتأثيره الكبير في الحد من الوعي لدي الموظفي ويعزو الباحث ذلك إلى
سيكون  اتيالعالقاالغتراب الوظيفي، وأن لديهم قناعة أن تحسين وتطوير رأس المال البشري، الفكري، 

 له أثر على والء وانتماء وانتاجية الموظفين في الوزارة.

 .الدراسة فرضياتاختبار  1.8

( بين مكونات α ≤ 9.98د عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توج: ىاألولالرئيسة  الفرضية 
 رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.

 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 482.-( أن معامل االرتباط يساوي 2.12جدول )يبين 
بين وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  α ≤0.05 الداللة وهي أقل من مستوى 

مكونات رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع 
 .غزة

بة عالقة طردية موج إلى ( والتي أشارت2113)طلباني،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 .بين رأس المال الفكري والرضا الوظيفي

 
 (:2012جدول )

 بين مكونات رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي للعاملينمعامل االرتباط 
 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين a≤  8.82ية عند مستوى )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ
مكونات رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي 

 العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.
-.482 *0.000 

 .α ≤  0.05داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
 

 ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
( بين مكونات α ≤ 9.98ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :لىالفرعية األو الفرضية 

 رأس المال البشري واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.
 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 380.-( أن معامل االرتباط يساوي 2.13جدول )يبين 

بين وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  α ≤0.05 من مستوى الداللة  وهي أقل
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مكونات رأس المال البشري واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع 
  .غزة

ة طردية موجبة عالق إلى ( والتي أشارت2113)طلباني،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 بين رأس المال البشري والرضا الوظيفي.

 (:2011جدول )
 بين مكونات رأس المال البشري واالغتراب الوظيفي للعاملينمعامل االرتباط 

 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

(  a ≤ 8.82اللة إحصائية عند مستوى ) ال توجد عالقة ذات د
بين مكونات رأس المال البشري واالغتراب الوظيفي للعاملين في 

 وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.
-.380 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
 

( بين مكونات α ≤ 9.98لة إحصائية عند مستوى ) ال توجد عالقة ذات دال  :الفرعية الثانيةالفرضية 
 واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة. الهيكلي المال رأس
 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 535.-( أن معامل االرتباط يساوي 2.12جدول )يبين 

بين وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة 
واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في  لهيكليمكونات رأس المال ا

  .قطاع غزة
عالقة طردية موجبة  إلى ( والتي أشارت2113)طلباني،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 .مل رأس المال الهيكلي والرضا الوظيفيبين عوا
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 (:2012جدول )

 واالغتراب الوظيفي للعاملين  الهيكليبين مكونات رأس المال معامل االرتباط 
 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

(  a≤  8.82إحصائية عند مستوى ) ال توجد عالقة ذات داللة 
 واالغتراب الوظيفي للعاملين في الهيكليبين مكونات رأس المال 

 وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.
-.535 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
( بين مكونات α ≤ 9.98إحصائية عند مستوى ) ال توجد عالقة ذات داللة :  الفرعية الثالثةالفرضية 

واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع  العالقاتيالمالي  رأس
 غزة.
 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 367.-( أن معامل االرتباط يساوي 2.12جدول )يبين 

بين وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة 
واالغتراب الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في  العالقاتيرأس المال مكونات 
  .قطاع غزة

عالقة طردية موجبة  إلى ( والتي أشارت2113)طلباني،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 .والرضا الوظيفي العالقاتيامل رأس المال بين عو 

 
  



111 
 

 (:2011جدول )
 واالغتراب الوظيفي للعاملين العالقاتيالمال  رأسبين معامل االرتباط 

 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

(   a≤ 8.82عند مستوى )  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية
ي واالغتراب الوظيفي للعاملين ف العالقاتيرأس المال بين مكونات 

 وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة.
-.367 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
 

توسطات م( بين α≤  9.98ة عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائي: الرئيسة الثانيةالفرضية 
المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي لدى العاملين في وزارتي  استجابات العاملين حول رأس

 والوظيفية. البيانات الشخصيةالعمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة " يعزى إلى 
هناك فروق ذات داللة إحصـــــــائية وهو  " لمعرفة ما إذا كانلعينتين مســـــــتقلتينT  تم اســـــــتخدام اختبار "

لتباين ااختبار معلمي يصــــــــلح لمقارنة متوســــــــطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم اســــــــتخدام اختبار " 
 3لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصــــائية وهذا االختبار معلمي يصــــلح لمقارنة  األحادي" 

 متوسطات أو أكثر.

توسطات استجابات العاملين م( بين α≤  9.98ئية عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصا -
المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي لدى العاملين في وزارتي العمل والشئون  حول رأس

 الجنس. االجتماعية في قطاع غزة " يعزى إلى

لعينتين T الختبار" المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 2.16الموضحة في جدول )ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد  " االغتراب الوظيفي"لمجال  α ≤ 0.05أقل من مستوى الداللة "  مستقلتين

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الجنس وذلك 
 لصالح اإلناث.

( والتي اكدت أنه ال توجد فروق ذات 2112)أبو العال،دراسةهذه النتائج مع بعض الدراسات ك ختلفتوا
                      داللة إحصائية حول الشعور باالغتراب الوظيفي تعزى لمتغير الجنس، واتفقت مع دراسة 
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كدت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الشعور باالغتراب لدى أ( والتي 2112)شحادة،
 التربية والتعليم العالي تعزى لمتغير الجنس.العاملين في وزارة 

وبذلك  0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه 

 نس. المجاالت تعزى إلى متغير الج
ويعزو الباحث ذلك أن كال الجنســـــين يعمل في نفس البيئة، ويتحلى بطبيعة وفلســـــفة عمل واحدة، وأنهم 

 .يتعرضوا لنفس الظروف دون تمييز على أساس الجنس

كدت أنه ال توجد فروق ذات داللة أ( والتي 2112)قشقش،واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
ر الجنس، غيمتونات رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية تعزى لإحصائية حول مدى توافر مك
( والتي اكدت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مدى توافر 2111واتفقت مع دراسة ) شعبان،

( والتي 2113مكونات رأس المال الفكري في شركة االتصاالت الفلسطينية، وكذلك دراسة )طلباني، 
أس ر  متوسطات استجابات المبحوثين حول عوامل بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت أشارت بانه ال
 تعزى لمتغير الجنس . الوظيفي الرضا على والمحافظة المال الفكري

 

 الجنس – " لعينتين مستقلتينT  اختبار"نتائج  (:61.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 0.780 0.280 2.91 2.94 .رأس المال البشري

 0.876 0.157 2.95 2.97 .رأس المال الهيكلي

 0.891 0.137 3.26 3.28 العالقاتي.رأس المال 

 0.827 0.218 3.04 3.06 رأس المال الفكري.

 0.044* 2.035- 3.58 3.30 .االغتراب الوظيفي

الحد ب مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم
 من االغتراب الوظيفي.

4.19 4.17 0.136 0.892 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *         
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توسطات استجابات العاملين م( بين  α≤  9.98ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
العاملين في وزارتي العمل والشئون الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي لدى  المال حول رأس

 العمر. االجتماعية في قطاع غزة " يعزى إلى

التباين  المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 2.12الموضحة في جدول )ن النتائج م
 ذاتوبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق لجميع المجاالت  0.05أكبر من مستوى الداللة "  األحادي

 داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى العمر. 
 

ويعزو الباحث ذلك أن أفراد عينة الدراسة هم من أصحاب الوظائف اإلشرافية وبالتالي نظرتهم لمستوي 
فكري س المال الهذه العالقة ووجودها متقاربة، وأن عمر الموظف ال يؤثر على وجهة نظره نحو عالقة رأ

 باالغتراب الوظيفي.

كدت أنه ال توجد فروق ذات أ( والتي 2112)قشقش، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
داللة إحصائية حول مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول كدت أأ( والتي 2111العمر، واتفقت مع دراسة ) شعبان،
مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في شركة االتصاالت الفلسطينية تعزى للعمر، وكذلك دراسة 

متوسطات استجابات  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد نه الأ( والتي أشارت ب2113)طلباني، 
 تعزى لمتغير العمر . الوظيفي الرضا على والمحافظة رأس المال الفكري المبحوثين حول عوامل

ت مع قأما فيما يتعلق باختالف متوسط استجابات المبحوثين حول مستوى االغتراب الوظيفي فقد اتف
( والتي توصلت إلى عدم وجود فروق بين متوسطات استجابت المبحوثين حول 2111دراسة )الدوسري ،

 عامة لحرس الحدود بمدينة الرياض تعزى لمتغير العمر.االغتراب الوظيفي لدى العاملين في المديرية ال
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 العمر – " التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:61.4جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

أقل 
من 
03 
 سنة

03 
سنة 
إلى 
أقل 
من 
63 
 سنة

63 
سنة 
إلى 
أقل 
من 
03 
 سنة

03 
سنة 
 فأكثر

 0.641 0.562 3.03 2.94 2.94 2.77 0بشريرأس المال ال

 0.735 0.425 3.11 2.95 2.95 2.94 0رأس المال الهيكلي

 0.746 0.410 3.37 3.30 3.25 3.23 العالقاتي.رأس المال 

 0.707 0.465 3.17 3.06 3.05 2.98 رأس المال الفكري.

 0.164 1.734 3.07 3.26 3.44 3.43 .االغتراب الوظيفي

س المال الفكري التي مكونات رأ
يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب 

 الوظيفي.

4.05 4.16 4.34 4.07 1.033 0.381 

 

توسطات استجابات العاملين م( بين  α≤  9.98ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
ئون شالمال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي لدى العاملين في وزارتي العمل وال حول رأس

 المسمى الوظيفي. االجتماعية في قطاع غزة " يعزى إلى

التباين  المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 2.12الموضحة في جدول )ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد  لمجال " االغتراب الوظيفي" α ≤ 0.05أقل من مستوى الداللة "  األحادي

ة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى المسمى فروق ذات دالل
 .مدير دائرة/نائبالوظيفي وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي 

وبذلك  0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه يمكن استنتاج أنه ال توجد فرو 

 المجاالت تعزى إلى المسمى الوظيفي.
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة الدراســـــــــــــــة هم من أصــــــــــــــحاب الوظائف اإلشــــــــــــــرافية، وجميعهم 
لهياكل ايســـــــــــــتشـــــــــــــعرون العالقة بين رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي، ويكونون على إطالع بكل 

التنظيمية واالدارية وحجم التطوير في الكادر البشري وطبيعة الخدمة المقدمة للمستفيدين وكل ما يجري 
 . في الوزارة، وبالتالي توجد لديهم رؤية ومفهوم واضح لهذه العالقة

 
كدت أنه ال توجد فروق ذات أ( والتي 2111) شعبان، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

داللة إحصائية حول مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في شركة االتصاالت الفلسطينية تعزى 
 داللة ذات فروق توجد نه الأ( والتي أشارت ب2113لمتغير المسمى الوظيفي، وكذلك دراسة )طلباني، 

 لرضاا على والمحافظة رأس المال الفكري متوسطات استجابات المبحوثين حول عوامل بين إحصائية
والتي توصلت  ( Patricia،et al، 2015  ) دراسةوكذلك  تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ، ، الوظيفي

 إلى عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي.
ق ذات كدت أنه توجد فرو أ( والتي 2112 قشقش،ئج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )في حين اختلف نتا 

داللة إحصائية حول مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 
كدت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية أ( والتي 2112الجنس، وكذلك اختلفت مع دراسة )أبو العال،

 حول الشعور باالغتراب الوظيفي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 

 المسمى الوظيفي – " التباين األحادي اختبار"ئج نتا (:61.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

وكيل/ 
وكيل 
 مساعد

مدير 
 عام/نائب

مدير 
 دائرة/نائب

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 0.053 2.640 3.09 3.13 2.79 3.00 3.09 .رأس المال البشري

 0.328 1.160 3.02 3.07 2.87 3.03 3.02 .رأس المال الهيكلي

رأس المال العالقاتي 
 .)العالقاتي(

3.16 3.32 3.24 3.33 3.16 0.747 0.526 

 0.215 1.512 3.09 3.17 2.96 3.12 3.09 رأس المال الفكري.

 0.018* 3.510 3.19 3.43 3.54 3.17 3.19 .االغتراب الوظيفي

مكونات رأس المال الفكري 
د بالحالتي يمكن أن تسهم 
 من االغتراب الوظيفي.

4.15 4.30 4.08 4.19 4.15 1.104 0.351 
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 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

توسطات استجابات العاملين م( بين α≤  9.98ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 لدى العاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي حول رأس

 عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي. في قطاع غزة " يعزى إلى
التباين  المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 2.19الموضحة في جدول )ن النتائج م

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  لجميع المجاالت 0.05أكبر من مستوى الداللة "  األحادي
 داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى عدد سنوات الخبرة. 

 

لنفس الظروف البيئية، وطبيعة العمل  ويعزو الباحث ذلك أن أصـــــحاب الوظائف اإلشـــــرافية يخضـــــعون
م واالجراءات والعمليات التي يمارســــونها خالل ســــنوات الخدمة، في الوزارة، باإلضــــافة إلى توحد المفاهي

 دون إجراء تعديالت قد تتأثر وفقًا لسنوات الخدمة.

كدت أنه ال توجد فروق ذات أ( والتي 2112)قشقش، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
ر لفلسطينية تعزى لمتغيداللة إحصائية حول مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في الجامعات ا

كدت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أ( والتي 2111، واتفقت مع دراسة ) شعبان،سنوات الخدمة
حول مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في شركة االتصاالت الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات 

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ( والتي أشارت بانه ال2113الخدمة، وكذلك دراسة )طلباني، 
تعزى  الوظيفي الرضا على والمحافظة رأس المال الفكري متوسطات استجابات المبحوثين حول عوامل

 .لمتغير سنوات الخدمة
أما فيما يتعلق باختالف متوسط استجابات المبحوثين حول مستوى االغتراب الوظيفي فقد اتفقت مع 

ت إلى عدم وجود فروق بين متوسطات استجابت المبحوثين حول ( والتي توصل2111دراسة )الدوسري ،
االغتراب الوظيفي لدى العاملين في المديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض تعزى لمتغير سنوات 

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال( والتي أكدت على أنه 2112الخدمة، وكذلك دراسة )زاهي،
 .ة في العملاألقدميسنوات الخدمة و  باختالف الوظيفي باالغتراب الشعور في العينة أفراد
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 عدد سنوات الخدمة – " التباين األحادي اختبار"نتائج  (:61.4جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

أقل من 
0 

 سنوات

 0من 
سنوات 
ألقل من 

.3 
 سنوات

 3.من 
سنوات 
ألقل من 

.0 
 ةسن

 0.من 
سنة 
 فأكثر

 0.987 0.047 2.92 2.95 2.92 2.96 .رأس المال البشري

 0.719 0.448 2.89 3.06 2.96 2.97 .رأس المال الهيكلي

 0.945 0.126 3.28 3.23 3.29 3.28 رأس المال العالقاتي.

 0.979 0.063 3.02 3.08 3.05 3.07 رأس المال الفكري.

 0.876 0.229 3.27 3.33 3.39 3.38 .االغتراب الوظيفي

مكونات رأس المال الفكري التي 
يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب 

 الوظيفي.

4.20 4.15 4.14 4.27 0.213 0.887 

توسطات استجابات العاملين م( بين  α≤  9.98ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
لدى العاملين في وزارتي العمل والشئون المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي  حول رأس

 المؤهل العلمي. االجتماعية في قطاع غزة " يعزى إلى
 

لعينتين T المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 2.21الموضحة في جدول )ن النتائج م
ه ال توجد فروق ذات وبذلك يمكن استنتاج أنلجميع المجاالت  0.05أكبر من مستوى الداللة "  مستقلتين

 داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي. 
ويعزو الباحث ذلك إلى أنه يتم اختيار أصحاب الوظائف اإلشرافية على أساس الكفاءة العلمية العالية، 

ات مة لوظائفهم، ولديهم قدرة على اتخاذ القرار وأنهم على دراية ومعرفة بعملية بالمفاهيم والمعرفة الالز 
الخاصة بها، كما أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من أصحاب الوظائف اإلشرافية، ومعظمهم يحمل 

  مؤهل علمي جامعي بكالوريوس على األقل.
لة ( والتي اكدت أنه ال توجد فروق ذات دال2112)قشقش،واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

لمؤهل اإحصائية حول مدى توافر مكونات رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 
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 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ( والتي أشارت بانه ال2113، وكذلك دراسة )طلباني، العلمي 
تعزى  وظيفيال الرضا على والمحافظة رأس المال الفكري متوسطات استجابات المبحوثين حول عوامل

 لمتغير المؤهل العلمي .
كدت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مدى أ( والتي 2111بينما اختلفت مع دراسة ) شعبان، 

توافر مكونات رأس المال الفكري في شركة االتصاالت الفلسطينية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح 
 حملة درجة البكالوريوس.

ف متوسط استجابات المبحوثين حول مستوى االغتراب الوظيفي فقد اتفقت نتائج أما فيما يتعلق باختال
( والتي توصلت إلى عدم وجود فروق بين متوسطات استجابت 2111هذه الدراسة مع دراسة )الدوسري ،

المبحوثين حول االغتراب الوظيفي لدى العاملين في المديرية العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض تعزى 
 داللة ذات فروق توجد ال( والتي أكدت على أنه 2112ير المؤهل العملي، وكذلك دراسة )أبو العال،لمتغ

 المؤهل العلمي.تعزى لمتغير  الوظيفي باالغتراب الشعور في العينة أفراد بين إحصائية
 المؤهل العلمي – " لعينتين مستقلتينT  اختبار"نتائج  (:61.3جدول )

 المجال

 المتوسطات

ة ا
قيم

بار
الخت

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

دراسات 
 عليا

 بكالوريوس/
 دبلوم

 0.789 0.072 2.94 2.91 0رأس المال البشري

 0.309 1.045 2.99 2.88 0رأس المال الهيكلي

 0.400 0.713 3.29 3.21 العالقاتي.رأس المال 

 0.435 0.613 3.07 2.99 رأس المال الفكري.

 0.113 2.556 3.40 3.18 .االغتراب الوظيفي

مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن 
 تسهم بالحد من االغتراب الوظيفي.

4.32 4.15 1.535 0.218 
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 

   المقدمة. 

 .النتائج 4.1

 .التوصيات  6.2
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 النتائج والتوصيات والمقترحات

 المقدمة:

وذلك من خالل ما توصلت إليه الدراسة الميدانية من تفسير  الدراسةلنتائج يقدم هذا الفصل ملخصًا 
للنتائج واختبار للفرضيات التي تجيب عن تساؤالت الدراسة والتي دارت حول رأس المال الفكري وعالقته 
باالغتراب الوظيفي، ويقدم الفصل التوصيات وسبل التطوير التي تراها الدراسة مهمة وتساهم في تحسين 

 واقع رأس المال الفكري، وتقليل الشعور باالغتراب الوظيفي في وزارتي العمل والشئون االجتماعية.

 نتائج الدراسة: 2.3

 محاور على النحو التالي: أربعةخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تم تقسيمها إلى 

 محور نتائج تحليل فقرات مجال رأس المال الفكري: .2

اد عينة الدراسة على مستوى توافر رأس المال الفكري في وزارتي بلغت درجة موافقة أفر  -
 العمل والشئون االجتماعية درجة متوسطة.

 بلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال رأس المال البشري درجة متوسطة. -

 ة.طبلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال رأس المال الهيكلي درجة متوس -

 بلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال رأس المال العالقاتي درجة متوسطة. -

 محور نتائج تحليل فقرات مجال االغتراب الوظيفي: .1

بلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على مستوى توافر الشعور باالغتراب الوظيفي في  -
  ة.وزارتي العمل والشئون االجتماعية درجة متوسط

نتائج تحليل متغيرات أهم مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم في الحد من  محور .1
 :االغتراب الوظيفي

حيث جاء ترتيب األهمية النسبية للمكونات التي يمكن أن تسهم في الحد من االغتراب الوظيفي على 
 النحو التالي:

 ي".الهيكلرأس المال  ستمرة "تطوير وتحديث نظم المعلومات وقواعد البيانات بصفة م -
أن تتبنى الوزارة تقوم على بناء عالقات متينة ومتميزة مع اآلخرين )منتفعين، مؤسسات  -

 العالقاتي".رأس المال  المجتمع المحلي، مؤسسات دولية، وزارات حكومية( "
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ملين اأن تقوم بدراسات استطالعية مستمرة للتعرف على االحتياجات المتنوعة والمتغيرة للمتع -
 العالقاتي".رأس المال  معها "

أس المال ر أن تأخذ الوزارة في اعتبارها مقترحات وشكاوى المنتفعين عند تقديم خدماتها "  -
 العالقاتي".

في حين جاءت فقرة تشجيع وتحفيز العاملين على االبداع واالبتكار )رأس المال البشري( 
التي يمكن ان تسهم في الحد من  في الترتيب االخير بين مكونات  رأس المال الفكري

 االغتراب الوظيفي.
 

ة في مجال رأس المال الفكري وعالقته باالغتراب قختبار صحة الفرضيات المتعلامحور نتائج  .1
 الوظيفي:

بين مكونات رأس المال الفكري واالغتراب الوظيفي وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  -
 .الجتماعية في قطاع غزةللعاملين في وزارتي العمل والشئون ا

يفي واالغتراب الوظ بشريبين مكونات رأس المال الوجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  -
 .للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة

واالغتراب  هيكليبين مكونات رأس المال الوجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  -
 .زارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزةالوظيفي للعاملين في و 

بين مكونات رأس المال العالقاتي واالغتراب وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  -
 .الوظيفي للعاملين في وزارتي العمل والشئون االجتماعية في قطاع غزة

ذا المجال هتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة أفراد الدراسة حول  -
 تعزى إلى متغير الجنس وذلك لصالح اإلناث.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة أفراد الدراسة حول هذا  -
 المجال تعزى إلى متغير العمر.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة أفراد الدراسة حول هذا  -
 ر المسمى الوظيفي.المجال تعزى إلى متغي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة أفراد الدراسة حول هذا  -
 المجال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة أفراد الدراسة حول هذا  -
 المجال تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.
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 ات الدراسة:توصي 1.3

ضرورة التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد التي تمتلكها 
 الوزارة، والحفاظ عليه وتطويره بشكل مستمر من خالل:

أن تحرص الوزارة على تكثيف االجتماعات العملية بغرض إحاطة العاملين بالجديد على صعيد  -
 لمحيطة والمحدثة بالخدمات التي تقدمها.المعلومات والمعارف ا

أن تحرص الوزارة على تبني ممارسات حقيقية ألساليب العمل الجماعي، وتعزيز العمل بروح  -
 الفريق، وتوفير البيئة المالئمة لإلبداع واالبتكار.

ميزة تأن تدرك الوزارة دور ومكانة المعرفة، والتي تسهم في امتالك العاملين المهارات والخبرات الم -
في مجال عملهم من خالل الدروات التدريبية المتخصصة، وتطوير األداء لديهم من خالل 

 المشاركة في بناء الخطط التطويرية للعمل والمشاركة في اتخاذ القرارات.
أن تتخذ الوزارة إجراءات فاعلة كي تتضمن الهياكل التنظيمية برامج وأسس لنظام الحوافز  -

 سجام بين الهياكل التنظيمية والعمليات الداخلية وتطويرها باستمرار.والترقيات، وتحقيق االن
حوسبة إجراءاتها وعملياتها المختلفة لتطوير وتحسين األداء، وتحديث نظم  إلى أن تسعى الوزارة -

 قواعد البيانات والمعلومات باستمرار.
رة اجات المتغيرف على الحضرورة أن تولي الوزارة أهمية أكبر فيما يتعلق بالمتابعة المستمرة للتع -

 شباعها وسرعة االستجابة لها.للزبائن والعمل على تلبيتها وا  
قامة المزيد من التحالفات االستراتيجية، والعالقات المتميزة مع الشركاء تشجيع التعاون وا   -

 الرأس مومؤسسات المجتمع المدني ومحاولة االستفادة من امكانياتها وخبراتها في تعزيز 
 في الوزارة.العالقات 

الع ، وفي ضوء ما سبق من إطئج ولتحقيق ما تم وضعه من توصياتوبناًء على ما تقدم من نتا -
، فقد قدم الباحث إطارًا مقترحًا إلدارة رأس المال على مجموعة من الدراسات السابقة للباحث

شئون لالفكري والذي يمكن من خالله الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي في وزارتي العمل وا
 االجتماعية، كما قام الباحث بوضع خطة عمل لتنفيذ االطار المقترح.
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 (201)شكل رقم 

 لتنفيذ توصيات الدراسة المقترح لإلطار الرئيسة مراحلال
 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج والتوصيات واالطالع على الدراسات السابقة.
 

 

 

 

 

  

دراك اإلدارة  دعم وا 
تطلبات بناء العليا لم

 رأس المال الفكري

التخطيط السليم لتحديد 
عداد متطلبات رأ س وا 
  المال الفكري

تنفيذ البرامج 
التي تم 
 إعدادها

المتــابعة 
والتقيــــيم 
 للنتائج

الدعـــم 
 والتمكين

القيادة والتوجيه نحو 

 بيئة عمل إبداعية 

 والبشري الدعم المالي 

التعزيز الفني 

 الالزم والتكنولوجي

تبادل الخبرات والمعارف 

  رأس المال مجالفي 
 واالغتراب الفكري

وضع السياسات  

    واالستراتيجيات

 أولوية توفير المصادر

التعرف على 
وتوجهات  آراء

العاملين من 
 خالل : 

قوائم -
 االستقصاء.

 المقابالت . -

 المالحظات -
اللقاءات  -

 المفتوحة. 

االتصاالت -
 المباشرة.

 

تحديد متطلبات رأس 
 المال الفكري:

االستثمار في رأس  -
المال البشري 

رفة، القدرات، )المع
 ،المهارات( اإلبداع

تطوير رأس المال  -
الهيكلي ) نظم 

معلومات وقواعد 
بيانات فعالة ومحدثة، 

هياكل تنظيمية 
مناسبة، سياسات 

جراءات عمل محددة  وا 
واضحة والعمل على 

 . حوسبتها(

بناء رأس مال  -
عالئقي يقوم على 
)إقامة تحالفات 

استراتيجية وعالقات 
راف متميزة مع األط

 ذات العالقة بالوزارة(.

 ذالتنفيب المشاركون

اإلدارة العليا في -
وزارتي العمل 

 والشئون االجتماعية

الخبراء  -
 ونواالستشاري

مدراء الدوائر  -
 .ورؤساء األقسام

 العاملون.  -

 فرق العمل. -

 

 

 :طريقة التنفيذ 

الطريقة -
 االستكشافية .

 

الطريقة -
 المرحلية.

 

طريقة ال -
 المباشرة .

 

 

مستوى مؤشرات  -
االغتراب الشعور ب
الوظيفي 
قبل ومقارنتها 

 وبعد التنفيذ 

المدراء  آراء-
والعاملين 
  بالوزارة.

المتعاملين  آراء-
 .الوزارةمع 

 

 

هذه  طلبتت
  المرحلة 

 مرين : أ

تصحيح  -
 .السلبيات 

 

دعم  -
وتمكين 

 جابياتإليا
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 (2021جدول رقم )
 خطة عمل زمنية لمراحل تطبيق اإلطار المقترح

الجهة المسئولة عن  آليات التنفيذ المرحلة
 التنفيذ

 الفترة الزمنية(اإلطار )

 
 وإدراك األولى: دعم

 لمتطلبات العليا اإلدارة
 رأس المال الفكري1 بناء

 

توفر القيادة التشاركية والتوجيه  -

 نحو بيئة عمل إبداعية 1

 1لبشريالدعم المالي وا -

 والتكنولوجي الفني التعزيز -

 1الالزم

 في والمعارف الخبرات تبادل -

 رأس المال الفكري مجال

 1واالغتراب

  السياسات وضع -

  واالستراتيجيات

 البشرية المصادر توفير أولوية -

 والتمويلية1

 ة1اراإلدارة العليا في الوز -

 إدارة التخطيط1 -

 إدارة تنمية الموارد البشرية1 -

في وضع خطة البدء من اآلن 

سنوات  3متكاملة خالل 

مستقبلية مع التقييم والمسح 
 الدوري باستمرار1

 
 السليم التخطيط الثانية:
 متطلبات وإعداد لتحديد

 رأس المال الفكري

 
 واتتتجتتتتاهتتتتات آراء إلتتىالتتتتتعتترف 

قتتتوائتتتم  :(متتتن ختتتالل التتتعتتتتامتتتلتتتيتتتن

، لتتمتتقتتتتابتتالتا ،االستتتتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتتاء
، اللقتتتاءات المفتوحتتتة ،المالحظتتتات
 1(مباشرةاالتصاالت ال

رأس المتتتتال  متطلبتتتتات تحتتتتديتتتتد
 :الفكري

  رأس المال البشري في االستثمار -
  اإلبتتتتداع التتتقتتتتدرات، التتتمتتتعتتترفتتتتة،)

 1(،المهارات
 
  نظم)  رأس المال الهيكلي تطوير -

  فعتتالتتة بيتتانتتات وقواعتتد معلومتتات
  مناستتتتبة، تنظيمية هياكل ومحدثة،

  محددة عمل وإجراءات ستتتتياستتتتات
 ( 1حوسبتها على والعمل واضحة

 
  على يقوم عالئقي رأس مال بناء -
  استتتتتتتتراتيجيتتتة تحتتتالفتتتات إقتتتامتتتة)

  ذات األطراف مع متميزة وعالقات
 (1بالوزارة العالقة

 

 اإلدارة العليا في الوزارة -

 إدارة التخطيط 1 -

 إدارة المعلومات1 -

 إدارة تكنولوجيا المعلومات1 -

 ون1الخبراء واالستشاري -

 إدارة تنمية الموارد البشرية1 -

 شهر1خالل ستة أ

 
 لتيا البرامج تنفيذ الثالثة:

 إعدادها تم

 : التنفيذ متطلبات
والبرامج،  األهداف وواقعية دقة)

 الكوادر تهيئة كافية، مالية موارد
 لتبادل نظام فعالة، قيادة البشرية،

 1المعلومات(
 :التنفيذ طريقة

 اإلدارة العليا في الوزارة -

 إدارة التخطيط 1 -

 إدارة المعلومات1 -

 ومات1إدارة تكنولوجيا المعل -

 سنوات1 3خالل 
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الجهة المسئولة عن  آليات التنفيذ المرحلة
 التنفيذ

 الفترة الزمنية(اإلطار )

 لىع تقوم: االستكشافية الطريقة -
 رةدائ على البرانج وتطباق تنفاذ
 تثبو حال وفي نعانة  كلاة أو ةنحدد

 ىعل التطباق اتم ونجاعتها نجاحها
 نرة وإدارات الوزارة دوائر كافة
 .واحدة

 فاذتن على تقوم: المرحلية الطريقة -
 على والننوذج البرانج وتطباق
  لىع التطباق اتم أ  بنعنى   نراحل
 يف نجاحها لضنا  الدائرة  تلو دائرة
 .نرحلة كل

 نفاذت على وتقوم: شرةالمبا الطريقة-
 كافة على واحدة نرة الننوذج
 النخاطرة درجة وتكو    اإلدارات

 يف والعائد التكلفة حاث ن  عالاة
 افضل لذا   الطراقة هذه اعتناد حال

 األولى. الطراقة استخدام الباحث

 ون1الخبراء واالستشاري -

 إدارة تنمية الموارد البشرية1 -

 العاملون1 -

 فرق العمل1 -

 
 المتــابعة الرابعة:

 للنتائج والتقيــــيم

  
 لتقييم متكامل دقيق نظام توافر

 ءورا من المتحققة النتائج ومتابعة
البرامج ومدى تحقق  وتطبيق تنفيذ

 األهداف من خالل: 
 
 الشعور مستوى اتمؤشر -

 لقب ومقارنتها الوظيفي باالغتراب
التنفيذ        )اإلبداع  وبعد
نطالق نحو االبتكار، تغيير في واال

لوائح العمل البيروقراطية، الرغبة 
بالبقاء بالعمل ألطول فترة ممكنة، 

 التعامل مع الزمالء والعمالء،
الوالء واالنتماء للعمل111وغيرها 

  من المؤشرات(1
ورؤساء األقسام  المدراء ءآرا-

 1 بالوزارة والعاملين
وكافة األطراف  المتعاملين آراء -

 الوزارة ذات العالقة مع

 اإلدارة العليا في الوزارة -

 إدارة التخطيط 1 -

 إدارة المعلومات1 -

 إدارة تكنولوجيا المعلومات1 -

 ون1الخبراء واالستشاري -

 إدارة تنمية الموارد البشرية1 -

 وبعد ، التنفيذ فترة خالل
 1منها االنتهاء

 
 والتمكين الدعم الخامسة:

 نجاح تحديد مدى خالل من ذلك يتم
 وجود ومدى ، البرامج تطبيق

 المستهدفة النتائج بين انحرافات
 والمحققة ينتج عنها:

  التعرف على :السلبيات تصحيح 1أ
 أدت التي والقصور الضعف مواطن

 األهداف عن االنحراف إلى
 1ة تصحيحهاومحاول المطلوبة

 وذلك :اإليجابيات وتمكين  دعم 1ب
 القوة مواطن تحديد خالل من

 النموذج مراحل كل في واإليجابيات
 ، وتمكينها دعمها على والعمل

 عليها1 والمحافظة

 اإلدارة العليا في الوزارة -

 إدارة التخطيط 1 -

 إدارة المعلومات1 -

 الخبراء واالستشاريون1 -

 إدارة تنمية الموارد البشرية1
 

خالل فترة التنفيذ ، وبعد 
 االنتهاء منها1

 المصدر: من إعداد الباحث
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 الدراسات المستقبلية المقترحة:

 العوامل المؤثرة في االغتراب الوظيفي في الوزارات الحكومية. -
دور أبعاد جودة حياة العمل في الحد من مستوى االغتراب الوظيفي للعاملين في الوزارات  -

 الحكومية.
 ع رأس المال الفكري  في المنظمات الحكومية وغير الحكومية "دراسة مقارنة".واق -
 .عالقة بين رأس المال الفكري وتفعيل عمليات المعرفةلغير وسيط في اتاالغتراب الوظيفي كم -
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 
 .صحيح مسلم 
 :المراجع باللغة العربية 
 :الكتب 

 قياس :رأس المال البشري في االستثمار "عائد ، 2004 الدوليون، تشاريونواالس الخبراء اتحاد -
 .القاهرة والنشر، للطباعة ايتراك ،1 ط ،العاملين"  ألداء االقتصادية القيمة

، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء  "القواعد المنهجية لبناء االستبيان"(، 5888الجرجاوي، زياد، ) -
 الجراح، فلسطين.

 و النفسي بالتوافق وعالقته االجتماعي النفسي االغتراب "(، 5888ح الدين، )الجماعي، صال -
 ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن.االجتماعي" 

، دار الشئون الثقافية "الشباب ومشكلة االغتراب في المجتمع العربي" (، 5880حسن، محمود، ) -
 العامة، بغداد، العراق.

، دار الصفاء للنشر 8"، طالتمرد -قلق المستقبل -االغتراب ، "(5888اقبال محم، ) الحمداني، -
 .عمان، األردن والتوزيع،

 مؤسسة الوراق للنشر. ،عماناألردن،  ،" مناهج البحث العلمي "، (5886الحمداني، موفق ) -
 ، دار غريب، القاهرة، مصر. "دراسات في سيكولوجية االغتراب"(، 5884خليفة، عبد اللطيف، ) -
 ، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.8، ط"القوة التنظيمية" (، 5886م، مؤيد، )السال -
، الطبعة األولى،  " رأس المال الفكري، انطالقة إدارية معاصرة "(، 5880السعيد، هاني محمد، ) -

 دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
، 8ط ، "اهره ومحدداته بين النظرية والتطبيقاالغتراب النفسي: مظ" (،5888عفاف، )، عبد المنعم -

 المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر.دار 
مفهومه  -"البحث العلمي(، 5888عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد، ) -

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان. وأدواته وأساليبه"
الطبعة  المال الفكري في منظمات األعمال "، " إدارة رأس(، 5882العنزي، سعد، صالح، أحمد، ) -

 العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
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، "الفكريلرأس المال  العصرية اإلدارة  :البشرية الموارد إدارة   "(،5883سيد، ) احمد مصطفى، -
 .القاهرة المصرية، األنجلو مكتبة

"رأس المال الفكري طرق قياسه (، 5884حمد، )المفرجي، عادل حرحوس، وصالح، أحمد م -
 ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة. وأساليب المحافظة عليه"

 ، مطبعة الشارقة، الموصل، العراق.8، ط "فيسولوجيا االعتراب اإلبداعي"(، 5886اليوسف، على، ) -
 :الرسائل العلمية 

ي وعالقته باألداء الوظيفي للعاملين في وزارة التربية "االغتراب الوظيف(، 5888أبو سلطان، مياسة، ) -
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.  والتعليم العالي في قطاع غزة"

 نظرية، دراسة ـ األعمال لمنظمات التنافسية الميزة تحقيق في رأس المال الفكري دور، وقذايفة بلوناس -
5882. 

 رغي ماجستير رسالة جدة"، بمدينة العامة المنظمات في الوظيفي ("االغتراب5880الثبيتي،محمد) -
 . السعودية جامعة الملك عبد العزيز، منشورة،

 لوطنيةا السلطة لدى الفكري المال رأس تطوير في وأثره التدريب(" 5888)الرءوف عبد عامر حمادة، -
 .فلسطين. غزة مية،اإلسال الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،"الفلسطينية

ظر ن وجهة من الوظيفي باالغتراب وعالقته التنظيمي " المناخ(، 5888الدوسري، عمر بن مبارك، ) -
 ورة،منش غير ماجستير ، رسالة الضباط العاملين باإلدارة العامة لحرس الحدود بمدينة الرياض"

 .السعودية األمنية، الرياض، للعلوم العربية نايف جامعة
"الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى اإلطارات (، 5881)، رزاهي، منصو  -

 رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة منتوري.الوسطى لقطاع المحروقات" ، 
" االغتراب النقسي وعالقته بالدافهية لالنجاز لدى المعاقين بصريًا في (، 5885شحادة، أسماء، ) -

 .اإلسالمية، غزة. فلسطين الجامعة منشورة، غير ستيرماج ، رسالة محافظات غزة "
 ةلشرك التنافسية الميزة تحقيق في ودوره الفكري المال "رأس (5888رجب) مصطفى شعبان، -

. زةغ اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،جوال" الفلسطينية الخلوية االتصاالت
 .فلسطين

 ميدانية دراسة ،" المنظمي األداء في رأس المال الفكري ماراستث أثر"  ،(5888) نعمة، نغم عبيد، -
 صاد،واالقت اإلدارة كلية منشورة، غير ماجستير رسالة المختلط، الصناعي شركات من عينة على

 .بغداد جامعة
،  السويد" في العراقية للجالية النفسي والتوافق االغتراب بين "العالقة (،5881المحمداوي، حسن، ) -

 ، كوبنهاجن، الدنمارك. المفتوحة العربية راة غير منشورة، االكاديميةرسالة دكتو 
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 على مسحية دراسة:  باألداء وعالقته الوظيفي " االغتراب(، 5882بخيت، ) بن شعيل المطرفي، -
 بيةالعر  نايف جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة،المكرمة"  مكة منطقة جوازات بإدارة العاملين
 لرياض، السعودية.األمنية، ا للعلوم

 ارنالمق النوعي النموذج: الفكري المال رأس لقياس جديد وصفي نموذج بناء"  (5883أحمد) مهنا، -
 طين.فلس. غزة اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،"القياس لعملية ناظم إطار نحو

المال الفكري وتأثيرها على " العالقة بين األساليب المعرفية ورأس  (،5884ميرخان، خالد أمين، ) -
دراسة تحليلية آلراء عينة من مديري مجلس إدارة شركات القطاع الخاص، التوجه االستراتيجي "، 

 اطروحة دكتوراة غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية.
 تطبيقية ةدراس: افسيةالتن الميزة تعزيز في وعالقته الفكري المال رأس إدارة(." 5882) جمال النخالة، -

 .،جامعة األزهر،غزة،فلسطين ماجستير رسالة ،" غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات على
 :البحوث والتقارير والمجالت 

 ظاهرة على العمل بيئة داخل الديموجرافية العوامل تأثير مدى دراسة(. 5882) غدير العال، أبو -
 .  ،الكويت8عدد 55 ،مجلد الكويت جامعة ،  داريةاإل للعلوم العربية المجلة ،العمل في االغتراب

 البشرية في للتنمية أساسية ركيزة المعرفي " رأس المال الفكري(، 5881العظيم، ) عبد بشير البنا، -
 .األردنية الزيتونة جامعة السابع، العلمي المؤتمر ،العربية "  المنطقة

عمل األخالقي في الشعور باالغتراب أثر مناخ ال(، " 5883دروزة، سوزان، القواسمي، ديما، ) -
األردنية في إدارة  "، ،المجلةالوظيفي، دراسة تطبيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية

 الجامعة األردنية األردن. ، 5 العدد ، 88المجلد األعمال،
 في إلبداعا في الفكري المال رأس أثر(" 5888)محمد محمود والعجلوني، علي محمود الروسان، -

 56 دالمجل –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"ميدانية دراسة: األردنية المصارف
 .دمشق. الثاني العدد -

 إدارة الجودة تطبيق إمكانية في رأس المال الفكري مكونات " دور (،5886رشيد، ) حكمت سلطان، -
 المجلد تنمية الرافدين، مجلة ، نينوى" افظةمح في الصناعية الشركات من عينة في دراسة :الشاملة

 .الموصل الموصل، جامعة ، 81 العدد ، 28
 يف ميدانية دراسة:المنظمي اإلبداع تحقيق في ودوره الفكري المال رأس(." 5885) عاطف سليمان، -

 .دناألر  البلقاء جامعة ، 5 العدد ، 42المجلد اإلدارية، العلوم:،دراسات"  األردنية التأمين شركات
 ةدراس الوظيفي باالغتراب الشعور مستوى في العمل ضغوط مصادر " أثر(، 5884صبر، رنا، ) -

لية بغداد ، مجلة كالتعليمي"  اليرموك مستشفى في والممرضات الممرضين من عينة آلراء تحليلية
 ، بغداد.41للعلوم االقتصادية،عدد
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 إدارة المعرفة بين التفاعلية "العالقة(، 5886فوزي دباس، ) هاشم والعبادي، فرحان، عالء طالب، -
 اإلدارة نيسان، كلية 82-80العملي األول، للفترة من  المؤتمر إلى مقد ، بحثورأس المال الفكري " 
 .كربالء واالقتصاد، جامعة

القرار  وفاعلية التمكين إدارة بين رأس المال الفكري " بناء (،5882حسون، ) علي الطائي، -
 االقتصادية واإلدارية، العلوم مجلة ، المبحوثة " المنظمات من عينة في بيقيتط بحث االستراتيجي:

 .بغداد بغداد، جامعة ، 39 العدد ، 11 المجلد
 النفسي باالحتراق وعالقته الوظيفي االغتراب(. 5884) القادر عبد  المطلب عبد ، المطلب عبد -

 مجلة ،الكويت بدولة الوافدات لماتوالمع الوافدين المعلمين من عينة لدى الجسمية واالضطرابات
 .  ،الكويت5:  العدد 38: المجلد. الكويت جامعة  االجتماعية العلوم

 ، "مظاهر االغتراب لدى الطلبة السوريين في بعض الجامعات المصرية"(، 5880علي، بشرى، ) -
 (.دمشق.8(،عدد)53مجلة جامعة دمشق،المجلد)

الفكري، الثروة الحقيقية، لمنظمات أعمال القرن الحادي " رأس المال  (،5888العنزي، سعد علي، ) -
 (، بغداد.52، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد الثامن، العدد )والعشرين " 

 ، والتطبيق " النظرية بين رأس المال الفكري قياس "، 5885حسين،  نغم ونعمة، سعد العنزي، -
 بغداد.  بغداد، جامعة ، 31 العدد التاسع، دواإلدارية، المجل االقتصادية العلوم مجلة

 تعزيز رأس المال المعرفي في " دور (،5886محمد، ) إبراهيم والزعلوك، علوان، قاسم المحياوي، -
 في منظمات الحديثة الدولية االتجاهات" العلمي المؤتمر األعمال "، منظمات في اإلبداع ثقافة

 زرقاء.تشرين ثاني، جامعة ال 52-51األعمال "، من 
" االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي :دراسة ميدانية على عينة من (، 5885نعيسة، رغداء، ) -

 (، دمشق.4(،عدد)50، مجلة جامعة دمشق، المجلد)طلبة جامعة دمشق " 
، األعمال "  شركات في رأس المال الفكري وتقييم " دراسة (،5882) حسين، الستار عبد يوسف، -

 .األردنية الزيتونة جامعة الخامس، العلمي المؤتمر
 :المراجع باللغة األجنبية 

- Adkins، Tony، 2006، Case Studies In Performance Management : A 
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 العمل وزارة_ والسياسات التخطيط عام مدير عالء الدين السيد. د .2

 امالع الموظفين ديوانمدير عام التدريب في  نبيل اللوح. د .3

 الجامعة اإلسالمية وسيم الهابيل. د .4

 الجامعة اإلسالمية يوسف بحر. د .2

 الجامعة اإلسالمية سامي أبو روس. د .6

 ة اإلسالميةالجامع أكرم سمور. د .1

 جامعة األزهر نهاية التلباني. د .0

 جامعة األزهر وفيق األغا. د .2
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 (1ملحق )

 االستبانة النهائية

 

 

أكاديمية اإلدارة والسياسة 
 للدراسات العليا
 غزة ـ فلسطين

  
 

 السادة/ موظفو وزارتي العمل والشؤن االجتماعية      المحترمين

رحمة هللا وبركاته،،،السالم عليكم و   

من  يسرني أن أضع بين أيديكم االستبانة التي أعدت استكمااًل لمتطلبات رسالة ماجستير في اإلدارة والقيادة
دراسة  –العليا، بعنوان "رأس المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي  للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية

الجتماعية" والتي تهدف إلى:تطبيقية على وزارتي العمل والشؤن ا  

 التعرف على واقع رأس المال الفكري في وزارتي العمل والشؤن االجتماعية. .2
 التعرف على واقع االغتراب الوظيفي في وزارتي العمل والشؤن االجتماعية. .1
معرفة دور رأس المال الفكري في الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي في وزارتي العمل والشؤن  .1

 ة.االجتماعي

لذا نأمل من حضرتكم قراءة ما ورد في هذه االستبانة من فقرات بدقة وموضوعية، واإلجابة عما جاء فيها 
 ( أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظركم. /بوضع عالمة ) 

 ولكم منا خالص الشكر والتقدير

 الباحث                                                                                       

 إبراهيم يوسف أبو علي

 9808281801جوال/ 
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 مكان العمل .2

 وزارة العمل  وزارة الشئون االجتماعية 

 الجنس .1

 ذكر   أنثى 

 العمر .1

  سنة 48أقل من  48  سنة  40سنة إلى أقل من  
 40  سنة  50سنة إلى أقل من   28 سنة فأكثر 

 )اختر اجابة واحدة من فضلك( المسمى الوظيفي .1

 وكيل/وكيل مساعد  مدير عام / نائب  مدير دائرة/نائب 

 رئيس قسم  رئيس شعبة  :)غير ذلك )الرجاء التحديد--------- 

 في مجال العمل الحالي سنوات الخبرةعدد  .8

  سنوات 2أقل من   سنوات 88سنوات ألقل من  2من 

  سنة 82نوات ألقل من س 88من   سنة فأكثر 82من 

 المؤهل العلمي .3

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

 دبلوم متوسط   :)غير ذلك )الرجاء التحديد------------- 
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 الدراسةمجاالت ثانيًا: 
عدم  ختيار لبيان درجة موافقتك أوفي خانة اال (  /) الرجاء التكر م بوضع اشارة فيما يلي عبارات متعلقة بموضوع الدراسة، 

 موافقتك عليها حسب توفرها في الوزارة التي تعمل بها.
 

 المجال األول: رأس المال الفكري: 
  السؤال األول:

 ما درجة موافقة سيادتكم على الفقرات التالية والتي تعكس مكونات رأس المال الفكري في اإلدارة التي تنتمي إليها ؟
 ( أمام درجة موافقتك على كل عبارة من العبارات التالية: /مة ) المطلوب/ وضع عال 

 

موافق  البيان م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 .رأس المال البشريأواًل: 
      ميتلك موظفو الوزارة املعرفة الالزمة عن اخلدمات اليت تقدمها الوزارة. 2
      ارة.بني املوظفني القدامى واجلدد يف الوز يوجد تبادل للمعارف واخلربات  1
      .ن لموظفني املبدعني واملتميزيليتوفر لدى الوزارة نظام حوافز فعال  1
      تعمل الوزارة على توفري البيئة املالئمة لإلبداع واالبتكار. 1

8 
خصصة ومتميزة يف جمال أعماهلم امل ميتلك املوظفون مهارات وخربات كبرية

 م.هل
     

      .تشجع الوزارة على إدارة وبناء فرق العمل املعتمدة على اإلدارة الذاتية 3
      لك الوزارة كفاءات متخصصة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للوزارة.تمت 8
      يتمتع املوظفون بالقدرة على ابتكار احللول وتطوير األداء. 4

0 
ية اختاذ القرارات وبناء اخلطط التطوير  تأخذ الوزارة  بآراء املوظفني يف

 للعمل.
     

29 
توجد ممارسات حقيقية من قبل الوزارة يف تبين أساليب العمل اجلماعي 

 وتعزيز روح الفريق الواحد يف العمل.
     

22 
اليت تقدمها  عن اخلدمات احملدثة باستمرار املعرفةموظفو الوزارة لدى  يتوفر

 الوزارة
     

21 
الوزارة جهودها حنو التطوير والتعليم املستمر كأساس الكتساب تركز 

 املهارات الالزمة للموظفني.
     

      تسعى الوزارة إىل االستفادة القصوى من كفاءات ومهارات املوظفني لديها. 21

21 
تعمل الوزارة على استثمار قدرات موظفيها والطاقات الكامنة لديهم 

 بكفاءة وفاعلية.
     

28 
تزود قيادات الوزارة العاملني لديها باملعارف واملهارات الالزمة ألداء املهام 

 بكفاءة وفاعلية.
     

      حترص الوزارة على االحتفاظ باملوظفني املبدعني وهتتم هبم. 23
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موافق  البيان م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 
 .هيكلي: رأس المال الثانياً 

      تبين اسرتاتيجيات إدارية وهياكل تنظيمية مرنة. إىلتعمل الوزارة  1

2 
تعمل الوزارة على تطوير وحتديث نظم املعلومات وقواعد البيانات 

 باستمرار.
     

3 
تضع الوزارة السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان املعرفة يف مجيع 

 املستويات اإلدارية.
     

      ختصص الوزارة موازنة كافية ألنشطة التدريب وحبوث التطوير. 4

5 
نة إىل تطوير اهلياكل التنظيمية وجعلها أكثر مرو د احلاجة عنتسعى الوزارة 

 لتتناسب مع عوامل البيئة اخلارجية احمليطة هبا.
     

6 
تسعى الوزارة إىل تطوير عملياهتا اإلدارية باستمرار للتقليل من أخطاء 

 العمل.
     

7 
 ا  تقوم الوزارة بتحديث طرق احلماية لنظم املعلومات اإلدارية لديها تبع

 للتغريات احلاصلة يف بيئة التكنولوجيا.
     

8 
تتبىن الوزارة سياسة استقطاب املوارد البشرية ذات املهارات التكنولوجية 

 والقدرات اإلبداعية املتنوعة.
     

9 
تقوم الوزارة بتوثيق كافة السياسات وإجراءات العمل لالستفادة منها 

 مستقبال .
     

11 
علومات الالزمة من نظم املعلومات اإلدارية يف الوقت يتم احلصول على امل

 املناسب.
     

11 
تتيح الوزارة للعاملني لديها باالطالع املستمر على التحديثات اليت تطرأ 

 على سياسات وإجراءات العمل يف الوزارة. 
     

12 
تتسم العمليات اإلدارية يف الوزارة باملرونة الكافية لتحقيق األهداف 

 وة.املرج
     

13 
تعمل الوزارة جاهدة على حوسبة إجراءاهتا وعملياهتا املختلفة لتطوير 

 وحتسني أدائها.
     

14 
تتخذ الوزارة إجراءات فاعلة لتحقيق االنسجام بني هيكلها التنظيمي 

 وعملياهتا الداخلية وأهدافها العامة.
     

15 
والرتقيات  ضحة للحوافزتتضمن اهلياكل التنظيمية للوزارة برامج  وأسس وا

 لتشجيع اإلبداع والتميز.
     

  العالقاتيرأس المال : ثالثاً 

2 
تراعي الوزارة املتطلبات واحلاجات املتجددة املستمرة للمتعاملني معها من 

 خارج الوزارة.
     

      يتوفر لدى الوزارة أماكن متنوعة لتقدمي اخلدمات. 1



147 
 

موافق  البيان م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

1 
 ليات للمحافظة على عالقات طويلة مع املمولنيتنفذ الوزارة عدد من الفعا

 ملشاريع الوزارة.
     

1 
تسعى الوزارة دائما إىل بناء عالقات متميزة مع اآلخرين لتحافظ على متانة 

 العالقة فيما بينهم.
     

      يوجد آليات حمددة وواضحة ملتابعة الشكاوى واملقرتحات من اآلخرين. 8
      ا للمواطنني جبودة وكفاءة عالية.توفر الوزارة خدماهت 3

8 
هتتم الوزارة بقوة إىل أن تكون عالقاهتا مع مؤسسات اجملتمع على مستوى 

 عاٍل من التواصل والتعاون.
     

4 
مي تتواصل الوزارة مع املنتفعني من خدماهتا حبيث تتابع احتياجاهتم بعد تقد

 اخلدمات الالزمة هلم.
     

0 
ن العالقات اليت متتلكها من أهم دعائم استمرارها وتفوقها تعترب الوزارة أ

 وجناحها يف جمال العمل اخلدمي.
     

29 
تقدم الوزارة جمموعة برامج لتشغيل وتأهيل جمتمعي متنوعة حرصا  منها على 

 استمرار التواصل مع فئات اجملتمع املختلفة.
     

      مة جديدة.تسعى الوزارة وبصفة مستمرة للتعلم وإضافة قي 22

21 
يتوفر لدى الوزارة برامج متنوعة لدعم ومساعدة املنتفعني يف مواصلة 

 حياهتم االجتماعية ودورهم يف اجملتمع.
     

21 
تعمل الوزارة على فتح اجملال أمام اجملتمع احمللي والدويل من أجل التعرف 

 على إمكانياهتا وخدمات تشغيل ومساعدة اآلخرين. 
     

21 
ترب املوظفون يف الوزارة أن العلقات مع اجلمهور وخدمتهم هو رأس املال يع

 احلقيقي للوزارة.
     

 
 :غتراب الوظيفيالثاني: اال جالالم

 : ما هي درجة الموافقة على الفقرات التالية والتي تعكس مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي في اإلدارة التي تنتمي إليها؟السؤال الثاني
  ( أمام درجة موافقتك على كل عبارة من العبارات التالية: /ب/ وضع عالمة ) المطلو 

 البيان م
موافق 
 محايد موافق تماماً 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

      يوجد صعوبات عند اختاذ أي قرار يتعلق مبستقبلي الوظيفي. 2
      أشعر بالضيق عند توجهي ملكان العمل. 1
      روتينية العمل. أشعر بامللل بسبب 1
      أعتقد بأن إحساسي بااللتزام حنو العمل قد اخنفض. 1
      يوجد تقصري من اإلدارة يف معاجلة األخطاء. 8
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      يسيطر علَي الشعور بالرغبة يف ترك العمل. 3
      أرى أن ما حققته من جناح يف وظيفيت مل يشبع احلد األدىن من طموحايت. 8
      الضيق بسبب تصرفات بعض الزمالء يف العمل.أشعر ب 4
      أرى أن مظاهر اليأس واالستسالم تتسلل بني العاملني. 0
      يؤملين عدم تقدير رؤسائي بالعمل حلاليت النفسية واالجتماعية. 29
      أشعر بأن رسالة العمل غري واضحة بالدرجة الكافية. 22
      ستغالل ما لدي من قدرات.وظيفيت ال تتيح يل فرصة ا 21
      أشعر بعدم االرتياح من تعامل بعض اجلمهور. 21
      لوائح العمل تقيدين وحتد من قدرايت على اإلبداع واالبتكار. 21
      أعتقد أن التزامي بلوائح ونظم العمل تأخذ بالرتاجع. 28
      أشعر بأين غريب عن جمتمع العمل الذي أعمل فيه. 23
      أفتقد إىل الشعور باألمان واالستقرار الوظيفي يف العمل. 28
      أعتقد أن ثقافيت ختتلف عن ثقافة زمالئي يف العمل. 24

 الثالث: مكونات رأس المال الفكري التي يمكن أن تسهم بالحد من االغتراب الوظيفي: جالالم
 ؟ م في الحد من االغتراب الوظيفيبإدارة رأس المال الفكري سوف تسههل توافق على أن المكونات المرتبطة السؤال الثالث: 

  ( أمام درجة موافقتك على كل عبارة من العبارات التالية: /المطلوب/ وضع عالمة ) 

موافق  البيان م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

      تشجيع وحتفيز العاملني على اإلبداع واالبتكار. 2

1 
السعي حنو استقطاب املوارد البشرية ذات املهارات التقنية والقدرات 

 اإلبداعية ومحلة الشهادات األكادميية واملهنية العليا.
     

1 
أن تتبىن الوزارة ابتكارات ومتيز العاملني وأن جتعلها موضع التنفيذ 

 وتكافئها على ذلك.
     

      رة الذاتية.تشجيع وبناء فرق العمل القائمة على اإلدا 1
      زيادة املوازنة املخصصة للتدريب والبحوث التطويرية. 8
      تطوير وحتديث نظم املعلومات وقواعد البيانات بصفة مستمرة. 3

8 
تطوير اهلياكل التنظيمية وجعلها أكثر مرونة، على أن ترسم األمان 

 لعمل.اباالستقرار الوظيفي للموظفني، وفرص التقدم الوظيفي يف 
     

      أن تنفذ الوزارة سياسات وإجراءات وعمليات إدارية مبدعة ومتميزة. 4

0 
أن تقوم الوزارة بدراسات استطالعية مستمرة للتعرف على االحتياجات 

 والرغبات املتنوعة واملتغرية للمتعاملني معها. 
     

29 
د تقدمي عنأن تأخذ الوزارة يف اعتبارها مقرتحات وشكاوى املنتفعني 

 خدماهتا.
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22 
 

أن تبين الوزارة اسرتاتيجية تقوم على بناء عالقات متينة ومتميزة مع 
اآلخرين ) منتفعني، مؤسسات اجملتمع احمللي، مؤسسات دولية، وزارات 

 حكومية (.

     

أخرى )من فضلك أذكرها(: 
............................................................................................ 

 


